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АНОТАЦІЯ 

Шинкарчук М.В. Біотехнологія отримання біогазу із жировмісної сировини. - 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 16 Хімічна 

та біоінженерія за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія. – 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського», Київ, 2020. 

Робота виконана на кафедрі екобіотехнології та біоенергетики КПІ ім. Ігоря 

Сікорського.  

На сьогодні підприємства шкіряної промисловості є одними із найбільш 

високозабруднювальних та токсичних виробництв за рахунок широкого спектру 

відходів галузі: органічних (міздря, жири, вовна, кров) та хімічних забруднювачів 

(сполуки хрому, сульфуру, хлориди, кислоти, луги, антисептики). Шкіряна 

промисловість є однією із найбільш старих галузей виробництва і питаннями її 

впливу на навколишнє середовище в Європі займаються ще з 1998 року [5th 

Framework Programme, 1999]. Завдяки високим екологічним стандартам, які 

закладено в програмі ЄС з навколишнього середовища та клімату Tannet, наукові 

розробки щодо покращення екологічних показників виробничих (повторне 

використання реагентів, зменшення використання токсичних сполук у технології) 

та поствиробничих процесів шкіряної галузі (зменшення обсягів стічних вод, 

відходів, викидів у атмосферу) сприяли зниженню антропогенного навантаження 

на довкілля. Однак до теперішнього часу відбувається пошук та реалізація 

технологій «екологізації» шкіряного виробництва.  

Також перед виробництвом України постає проблема диверсифікації 

енергетичних джерел [Голуб Г.А., 2015], а саме необхідність впровадження 

інноваційних енергозберігаючих технологій, орієнтованих на виробництво 

відновлювального палива. 

Тому актуальним завданням для шкіряної промисловості є переробка 

жирових відходів з отримання джерел енергії та добрива. 
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Проблема утилізації жировмісних відходів шкіряного виробництва з метою 

одержання біогазу полягає в тому, що такі відходи погано піддаються процесам 

метанового зброджування внаслідок незначного вмісту азоту в жирі та високих 

концентрацій хімічних солей, які використовуються у технології виробництва 

шкіри. Для зниження концентрації хімічних сполук, підвищення вмісту азоту та 

збільшення виходу біогазу застосовують процес коферментації з N-вмісною 

сировиною. Як косубстрат можливо використовувати послід птахів та відходи 

сільськогосподарських рослин, частка яких збільшується у зв’язку з процесами 

євроінтеграції України.  

Для здійснення процесу зброджування конкретного субстрату важливо 

забезпечити раціональні параметри процесу: вміст сухої органічної сировини, рН, 

співвідношення інокулят:субстрат та косубстратів, раціональний час перебігу 

ферментації. Основним недоліком анаеробного зброджування відходів шкіряного 

виробництва є наявність сполук, які пригнічують діяльність анаеробної асоціації 

мікроорганізмів. 

В дисертаційній роботі встановлено раціональні параметри для 

зброджування жировмісних відходів, визначено гранично допустимі концентрації 

хімічних сполук та антибіотиків, за яких процес анаеробного зброджування 

залишається стабільним. 

Для забезпечення процесу метаногенезу на основі жировмісних відходів 

важливими питанням є походження та склад сировини, що дозволить забезпечити 

раціональне співвідношення С/N завдяки підбору косубстрату. В науковій 

літературі відсутня інформація щодо раціонального косубстрату для ферментації 

жировмісної сировини, не досліджено раціональне співвідношення косубстратів 

для ферментації, за яких вихід біогазу та метану є максимальним. 

В дисертаційній роботі досліджено різні за хімічним складом косубстрати, за 

використання яких в процесі коферментації з жировмісною сировиною 

збільшується продукування біогазу та вміст метану в ньому. Встановлення 

раціонального співвідношення жировмісна сировина : косубстрат за правильно 

підібраного навантаження за органічною речовиною сприяє підвищенню виходу 
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біогазу, сталому значенню рН середовища зброджування. Встановлено, що за 

використання посліду як косубстрату раціональним співвідношенням жировмісна 

сировина/послід є 9:1, інокулят/субстрат – 1:4; за таких умов вихід біогазу – 

84,6±3,9 см3/г СОР, вміст метану 56±2,7 %. 

Запропоновано технологічну та апаратурну схеми технології переробки 

жировмісних відходів шкіряного виробництва. Біотехнологія переробки відходів 

передбачає одержання газоподібного енергоносія – біогазу та добрива. 

Відомо, що переброджена фракція з метантенків (дігестат), може 

застосовуватись як органічне добриво для вирощування с/г культур. Але в 

літературних джерелах відсутні дані щодо використання добрива з 

ферментованих відходів жировмісної сировини. В роботі наведено результати 

дослідження впливу кількості внесеного в грунт дігестату на ріст найбільш 

поширених сільськогосподарських культур. 

Також не вирішеним та актуальним лишається питання очищення стічної 

води, що містить антибіотики. В роботі обґрунтовано та експериментально 

доведено ефективність анаеробного способу очищення води з використанням 

адаптованої до антибіотиків асоціації мікроорганізмів. Визначено, що до складу 

адаптованої до тетрацикліну та норфлоксацину асоціації входять мікроорганізми 

видів Methanobacterium formicicum та Methanosaeta spp.. 

Тема дисертаційної роботи відповідає напрямам розвитку науки і техніки 

«Раціональне природокористування» та стратегічним пріоритетним напрямам 

інноваційної діяльності в Україні на 2009 – 2020 роки, а саме: «Вдосконалення 

хімічних технологій, нові матеріали, розвиток біотехнологій»; «Охорона і 

оздоровлення людини та навколишнього середовища». 

Мета роботи і задачі дослідження. Метою роботи є обґрунтування та 

розробка технологічних основ біотехнологічних рішень переробки жировмісних 

відходів виробництва шкіри у біогаз. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі: 

- встановити раціональні параметри процесу анаеробного зброджування 

жировмісних відходів шкіряного виробництва в лабораторних умовах (склад 
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субстрату (в т. ч. встановити граничний рівень інгібуючих сполук у субстраті), 

співвідношення субстрат : інокулят, рН, навантаження за СОР в реакторі);  

- визначити раціональне співвідношення жировмісна сировина : косубстрат 

на процес одержання біогазу та вміст метану в ньому для різних типів 

косубстратів (послід, відходи кукурудзи, картоплі та яблучного жому); 

- провести адаптацію анаеробної асоціації мікроорганізмів до антибіотиків та 

встановити види метаногенів, які виживають за таких умов;  

- дослідити процес отримання біогазу при застосуванні адаптованої до 

антибіотиків асоціації мікроорганізмів; 

-визначити раціональні концентрації рідкої та твердої фракції переродженого 

субстрату для внесення в ґрунт при вирощуванні сільськогосподарських рослин; 

- розробити технологічну та апаратурну схеми переробки жировмісних 

відходів виробництва, які отримують в процесі підготовки сировини до дублення; 

та розробити рекомендації щодо можливості застосування технології отримання 

біогазу з жировмісної сировини для переробки недублених відходів підприємства. 

Об’єктом досліджень є біотехнологія отримання біогазу із жировмісних 

відходів виробництва шкіри. 

Предметом досліджень є параметри одержання біогазу при коферментації 

жировмісних відходів виробництва шкіри. 

Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань у процесі 

дослідження використано: для визначення характеристик процесу застосовано 

фізико-хімічні методи (pH-метрія, тощо); для визначення кількості сухої 

органічної речовини та зольності застосовували гравіметричний метод; для 

визначення якісного складу біогазу використовували метод газової хроматографії; 

для визначення видового різноманіття використовували методи молекулярної 

біології (виділення ДНК, полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР), секвенування); 

для визначення вмісту мікроорганізмів, концентрації ДНК використовували 

методи спектрофотометрії; для обробки результатів секвенування 

використовували біоінформаційні методи. 
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Методи теорії графів використано із застосуванням програмного 

забезпечення MSExcel та AutoCAD. 

У дисертації вперше одержані такі наукові результати: 

 встановлено залежність утворення метану від компонентного складу 

жировмісних відходів виробництва шкіри; 

 визначено залежність продукування біогазу від компонентного складу 

косубстратів (послід, відходи кукурудзи, яблучний жом) при коферментації 

жировмісних відходів; 

 вперше встановлено види метаногенів, які присутні в анаеробній 

асоціації, що адаптована до високих концентрацій норфлоксацину і тетрацикліну, 

методом секвенування ДНК мікроорганізмів, що дає можливість збагачення 

мікробної асоціації цими видами для підвищення виходу біогазу та вмісту метану 

в ньому; 

 обгрунтовано раціональні умови процесу зброджування жировмісної 

сировини за високих концентрацій солей та антибіотиків, що дає можливість 

створення технології переробки жировмісних відходів шкіряної промисловості; 

 показана можливість використання твердих та рідких відходів 

збродженої жировмісної сировини як добрива. 

Практичне значення дисертаційної роботи полягає у вирішенні проблеми 

утилізації жировмісних відходів шкіряного виробництва з одержанням біогазу.  

Визначено косубстрати, які можна використовувати для забезпечення 

процесу зброджування жировмісної сировини нітрогеном та мікроелементами для 

підвищення виходу біогазу. Встановлені раціональні технологічні параметри 

зброджування жировмісних відходів дозволяють отримати біогаз з концентрацією 

метану до 72 %, що дозволяє підвищити енергоефективність заводів з 

виробництва шкіри, зменшити антропогенний вплив на навколишнє середовище 

та знизити собівартість продукції. Розроблені технологічні рішення анаеробної 

переробки жировмісних відходів впроваджено у проектну документацію в розділі 

«Технологія виробництва» ДП «Державний будівельний комбінат управління 
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справами Апарату Верховної Ради України» та надано рекомендації для 

підприємства ТОВ «Слава». 

Встановлені дози внесення перебродженої твердої та рідкої фракції жирових 

відходів для вирощування сільськогосподарських рослин, що створює додаткове 

джерело прибутку при одержанні біогазу, підвищує економічність використання 

таких добрив. 

Результати досліджень впроваджено у навчальний процес підготовки 

фахівців спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». 

Особистий внесок здобувача. Результати роботи, які викладено в дисертації, 

одержані автором особисто або за його безпосередньої участі. Планування роботи 

та обговорення результатів проводили спільно із науковим керівником. Автором 

особисто проведено розробку та конструювання лабораторної установки, 

визначення раціональних параметрів отримання біогазу при ферментації 

жировмісної сировини, проведення коферментації жировмісних відходів з 

різними видами косубстратів, проведення дослідження впливу дігестату на ріст 

рослин, адаптація анаеробної асоціації мікроорганізмів, створення апаратурних та 

технологічних схем отримання біогазу.  

За темою дисертації опубліковано 23 наукові праці, у тому числі:           

6 наукових статей, з яких 3 статі у наукових фахових виданнях України, які 

входять до наукометричних баз, 1 стаття у періодичному науковому фаховому 

виданні держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та 

розвитку та Європейського Союзу (Угорщина), 2 – у інших виданнях; 1 патент 

України на корисну модель; 16 тез на всеукраїнських та міжнародних 

конференціях. 

 

Ключові слова: біогаз, метан, анаеробне зброджування, жировмісні відходи, 

коферментація, послід, антибіотики, норфлоксацин, тетрациклін, дігестат. 
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SUMMARY 

Shynkarchuk М. Biotechnology of biogas production from fatty raw materials. –  

Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

Thesis for candidate of Doctor of Philosophy the degree in the specialty 162 

Biotechnology and Bioengineering. – National Technical University of Ukraine «Igor 

Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Kyiv, 2020. 

The work was done at the Department of Ecological biotechnology and bioenergy 

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. 

Today, the leather industry is one of the most highly polluting and toxic industries 

due to a wide range of industry waste: organic (mist, fats, wool, blood) and chemical 

contaminants (chromium, sulfur, chloride, acids, alkalis, antiseptics). The leather 

industry is one of the oldest industries and its environmental impact has been addressed 

in Europe since 1998 [5th Framework Program, 1999]. Due to the high environmental 

standards set by the EU's environment and climate program "Tannet", scientific 

developments to improve environmental performance (reuse of reagents, reduce the use 

of toxic compounds in technology) and post-production processes of the leather industry 

(reduction of wastewater, waste , have contributed to the reduction of anthropogenic 

load on the environment. However, to date, there is a search and implementation of 

technologies for "greening" leather production. 

Also facing the Ukrainian production is the problem of diversification of energy 

sources [Golub GA, 2015], namely the need to introduce innovative energy-saving 

technologies focused on the production of renewable fuels. 

Therefore, the urgent task for the leather industry is the processing of fat waste 

from energy sources and fertilizers. 

The problem of utilization of fat-containing waste from leather production for 

biogas production is that such waste is poorly exposed to methane digestion processes 

due to the low nitrogen content in the fat and the high concentrations of chemical salts 

used in leather production technology. In order to reduce the concentration of 

compounds, increase the nitrogen content and increase the biogas yield, the process of 
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co-fermentation with N-content is used. It is possible to use birds manure and 

agricultural wastes as a cosubstrate, which share is increasing due to Ukraine's European 

integration processes. 

For the implementation of the process of fermentation of a particular substrate, it 

is important to ensure the rational parameters of the process: the content of dry organic 

raw materials, pH, ratio inoculum: substrate and cosubstrates, rational fermentation 

time.  

The main disadvantage of anaerobic digestion of waste from leather production is 

the presence of compounds that inhibit the activities of the anaerobic association of 

microorganisms. In the dissertation the rational parameters for the fermentation of fatty 

waste are established, the maximum permissible concentrations of chemical compounds 

and antibiotics are determined, under which the anaerobic digestion process remains 

stable.  

To ensure the process of methanogenesis on the basis of fat-containing waste, the 

origin and composition of raw materials is an important issue, which will ensure a 

rational C / N ratio due to the selection of cosubstrate. Information on rational 

cosubstrate for the fermentation of fat-containing raw materials is not available in the 

scientific literature; the rational ratio of cosubstrate for fermentation, in which the biogas 

and methane yield is maximum, was investigated. 

In the dissertation, the different chemical compositions of cosubstrates were 

investigated, the use of which in the process of co-fermentation with fatty raw materials 

increases the production of biogas and the content of methane in it.  Established a 

rational ratio of fat-containing raw materials: cosubstrate with a properly selected load 

on organic matter contributes to the increase of biogas yield and a stable pH value of the 

fermentation medium. It is established that when using manure as cosubstrate with a 

rational ratio of fat-containing raw material / manure is 9:1, inoculum / substrate is 1:4; 

under such conditions the biogas yield is 84.6 ± 3.9 cm3 / g of dry organic matter, the 

methane content is 56 ± 2.7%. 
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The technological and apparatus schemes of technology of processing of fatty 

waste of leather production are offered. The biotechnology of waste processing involves 

the production of gaseous energy - biogas and fertilizers. 

It is well known that the digested fraction of methanetanks (digestat) can be used 

as an organic fertilizer for growing agricultural crops. However, there are no literature 

sources on the use of the fertilizer from the fermented waste of fatty raw materials. The 

influence of the amount of digestat introduced into the soil on the growth of the most 

common crops are presented in this thesis. 

Also, the issue of sewage treatment containing antibiotics remains unresolved and 

urgent. The efficiency of anaerobic method of water purification using the antibiotic-

adapted association of microorganisms is substantiated and experimentally proved in the 

work. It was determined that the tetracycline-adapted and norfloxacin-adapted 

microorganisms of Methanobacterium formicicum and Methanosaeta spp. 

The theme of the dissertation corresponds to the directions of science and 

technology development «Rational Use of Nature» and innovation activity strategic 

priority directions in Ukraine for 2009 – 2020, namely: «Improvement of chemical 

technologies, new materials, development of biotechnologies"; "Protection and 

rehabilitation of man and the environment». 

The purpose of the work is to substantiate and develop the technological basis of 

biotechnological solutions for the processing of fat-containing waste products of leather 

production into biogas. 

To achieve this goal it was necessary to solve the following problems: 

- to establish rational parameters of the process of anaerobic digestion of fat-

containing waste of leather production in laboratory conditions (composition of the 

substrate (including setting the limit level of inhibitory compounds in the substrate), the 

ratio of the substrate: inoculum, pH, load on dry organic matter; 

- to determine the rational ratio of fat-containing raw materials: cosubstrate for the 

process of biogas production and the content of methane in it for different types of 

cosubstrates (waste, corn, potatoes and apple pulp); 
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- adapt the anaerobic association of microorganisms to antibiotics and identify the 

types of methanogens that survive under such conditions; 

- to investigate the process of biogas production with the use of an antibiotic-

adapted microorganism association; 

- to determine rational concentrations of the liquid and solid fraction of the 

degenerate substrate for introduction into the soil during cultivation of agricultural 

plants; 

- to develop technological and apparatus schemes for processing of fat-containing 

production wastes, which are received in the process of preparation of raw materials for 

tanning; and to develop recommendations on the feasibility of using biogas from fat-

containing raw materials for processing of non-tanning waste of the enterprise. 

The object of the research is biotechnology for the production of biogas from fat-

containing waste from leather production. 

The subject of research is the parameters of biogas production in the co-

fermentation of fatty waste production of leather. 

Research methods. To accomplish the tasks in the research process was used: 

physicochemical methods (pH-metry, etc.) were applied to determine the process 

characteristics; gravimetric method was used to determine the amount of dry organic 

matter and ash content; gas chromatography was used to determine the qualitative 

composition of biogas; molecular biology methods (DNA isolation, polymerase chain 

reaction (PCR), sequencing) were used to determine species diversity; to determine the 

content of microorganisms, DNA concentrations were used methods of 

spectrophotometry; bioinformatic methods were used to process sequencing results. 

The methods of graph theory were used with the use of MSExcel and AutoCAD 

software. 

The following scientific results were obtained for the first time in the dissertation: 

- determined the dependence of methane formation on the component composition 

of the fat-containing waste of leather production; 

- determined the dependence of biogas production on the component composition 

of cosubstrates (litter, corn waste, apple pulp) during the co-fermentation of fatty waste; 
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- identified the types of methanogens present in the anaerobic association, adapted 

to high concentrations of norfloxacin and tetracycline, by DNA sequencing of 

microorganisms, enabling the enrichment of the microbial association with these species 

to increase biogas output and methane content; 

- substantiated the rational conditions of the process of fermentation of fatty raw 

materials at high concentrations of salts and antibiotics, which makes it possible to create 

technology for the processing of fatty waste products of the leather industry; 

- shown the possibility of using solid and liquid waste of digested fatty raw 

materials as fertilizer. 

The practical significance of dissertation is to solve the problem of  utilization of 

fatty waste of leather production with the biogas production.  

Сosubstrates that can be used to provide a process for the digestion of fatty raw 

materials by nitrogen and trace elements to enhance biogas yield have been identified. 

Established rational technological parameters of digestion of fat-containing waste allow 

obtaining biogas with a concentration of methane up to 72%, which allows to increase 

the energy efficiency of tanneries, to reduce anthropogenic impact on the environment 

and to reduce the cost of production. Developed technological solutions for anaerobic 

processing of fat-containing waste were introduced into the project documentation in 

the section "Production Technology" of SE "State Building Combine of Management of 

Affairs of the Apparatus of the Verkhovna Rada of Ukraine" and recommendations for 

the enterprise of "Slava" LLC were given. 

The established doses of introduction of the digested solid and liquid fraction of fat 

waste for cultivation of agricultural plants, which creates an additional source of profit 

when receiving biogas, increases the efficiency of using such fertilizers. 

The results of the research have been implemented into the specialists educational 

process in specialty 162 «Biotechnologies and bioengineering». 

Personal contribution of the competitor. All the results of dissertation were 

received personally by the competitor or with his direct participation. The work planning 

and discussion of the results were carried out together with the scientific supervisor. The 

author personally worked out the development and design of a laboratory installation, 
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the determination of the rational parameters of biogas production during the 

fermentation of fat-containing raw materials, the co-fermentation of fat-containing 

waste with different types of cosubstrates, researched the effect of digestate on plant 

growth, adaptation of anaerobic association of microorganisms, creation of apparatus 

and technological schemes for biogas obtaining. 

23 scientific works were published on the topic of the dissertation, including: 6 

scientific articles, of which 3 are articles in scientific professional editions of Ukraine, 

which are part of scientometric bases, 1 article in the periodic scientific professional 

edition of the state, which is a member of the Organisation for Economic Co-operation 

and Development (OECD) (Hungary), 2 articles in other editions; 1 patent of Ukraine 

for utility model; 16 theses reports at national and international conferences. 

 

Keywords: biogas, methane, anaerobic digestion, fat-containing waste, co-

fermentation, litter, antibiotics, norfloxacin, tetracycline, digestat. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Шкіряна промисловість – одна із найстаріших галузей 

промисловості у світі і одна з найбільш забруднювальних. Значні обсяги 

виробництва шкіри та її продукції несуть за собою накопичення в навколишньому 

середовищі різних відходів промисловості. Проблемою таких відходів є 

багатокомпонентність складу, який не підлягає розділенню, а саме: жир, міздря, 

шерсть, солі металів, антисептики. 

На сьогодні технології виробництва шкіри в Україні не забезпечують 

утилізацію органічних відходів в повній мірі. Тому актуальним напрямком 

досліджень є можливість переробки жировмісних відходів шкіряного 

виробництва у промислово цінні речовини. 

Одним із найефективніших способів переробки таких відходів є технологія 

анаеробного зброджування. Така технологія дасть змогу вирішити проблеми з 

жировмісними відходами галузі, зменшити ризик забрудення ґрунтів, води та 

повітря, а також отримати переваги у вигляді децентралізованого виробництва  

енергії з відновлюваної сировини. Особливою перевагою при використанні 

біогазу та біомаси у секторі електроенергетичної галузі є одночасне виробництво 

теплової та електричної енергії в когенераційних установках, що дає змогу 

відмовитися від вуглеводневих видів палива [1, 2].  

Також варто зазначити, що отримання відновлювальної енергії шляхом 

анаеробної ферментації відходів є одним із пунктів законодавства країн ЄС щодо 

захисту навколишнього природнього середовища. Зокрема, впровадження 

технологій з виробництва відновлювальної енергії є одним із основних пунктів 

національного плану дій з відновлювальної енергетики України [3]. Адже 

відсутність технологій утилізації органічних відходів на українських 

підприємствах (шкіряна та харчова промисловості), потенціал аграрно-

промислового сектору та фермерських господарств [4], зміна екологічного 

законодавства зі зниженням норм викидів та скидів [5, 6] сприяють розвитку на 

вітчизняних підприємствах побічного виробництва енергоресурсів, таких як біогаз. 
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Однак, процес анаеробного зброджування залежить від багатьох факторів, і в 

тому числі від складу сировини. Задля забезпечення оптимальної переробки 

органічних відходів шкіряної промисловості необхідно забезпечити 

компонентний склад біомаси, з урахуванням співвідношення C:N:P, вмісту 

інгібуючих сполук (солей, антибіотиків), рН середовища, а також встановити 

оптимальне органічне навантаження на реактор, за якого процес анаеробного 

зброджування буде проходити максимально ефективно.  

Над дослідженням анаеробного зброджування відходів шкіряної 

промисловості та удосконаленням технології анаеробного зброджування 

працювало багато вчених, зокрема: F. Alatriste-Mondragón, S. Basak, M.J. Cuetos, 

A. Dettmer, M. Godinho, O. Gonc, R. Guo, X. Gуmez, N.J. Horan, М. Hossain, М. 

Islam, С. Kalyanaraman, Y. Li, W. Lu, G. Munz, M. Ozkaymak, J. Pessuto, C. Polizzi, 

S. Porselvam, Т. Rabeya, S. Rajakumar, R.A. Ramanujam, A.D. Ravindran, Z. Recebli, 

М. Rouf, S. Selimli, P. Shanmugam, K. Thanasekaran, A. Thangamani, N. Vasudevan. 

Не дивлячись на різноманіття напрямів даного дослідження, технологія 

метанового зброджування жировмісної сировини має ряд проблемних питань, 

вирішення яких потребують науково-технічного підходу.  

Основним недоліком анаеробного зброджування є залежність від постійного 

складу біомаси – субстрату для зброджування, а особливо відсутність у біомасі 

сполук, що пригнічують діяльність анаеробної асоціації мікроорганізмів (ААМ). 

З урахуванням складу відходів, які потребують переробки, невирішеними 

нагальними питаннями залишаються визначення впливу різних концентрацій 

інгібіторів на процес метаногенезу для встановлення допустимих для ферментації 

жировмісної сировини концентрацій солей та антибіотиків. Невирішеним та 

актуальним питанням залишається можливість підвищення виходу біогазу та 

метану в ньому при зброджуванні жировмісної сировини. 

Також не досліджено питання використання перебродженої фракції із 

реакторів після процесу метанового зброджування як добрива, а саме дози 

внесення таких добрив при вирощуванні сільськогосподарських культур. Тому 
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актуальним є дослідження впливу кількості внесеного органічного добрива на ріст 

і розвиток рослин. 

Таким чином, дослідження та розробка біотехнологічних рішень щодо 

технології одержання біогазу з жировмісних відходів шкіряного виробництва є 

актуальним, екологічно та економічно доцільним і необхідним для виробників шкіри.  

Дисертаційна робота присвячена актуальним питанням дослідження 

анаеробного процесу зброджування жировмісних відходів шкіряної 

промисловості, включаючи вплив на цей процес інгібуючих сполук (солі та 

антибіотики) та варіантів інтенсифікації біогазогенезу в процесі переробки 

відходів шкіряної промисловості.  

Мета роботи і задачі дослідження. Метою роботи є обґрунтування та 

розробка технологічних основ  біотехнологічних рішень переробки жировмісних 

відходів виробництва шкіри у біогаз. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі: 

- встановити раціональні параметри процесу анаеробного зброджування 

жировмісних відходів шкіряного виробництва в лабораторних умовах (склад 

субстрату (в т. ч. встановити граничний рівень інгібуючих сполук у субстраті), 

співвідношення субстрат : інокулят, рН, навантаження за СОР в реакторі);  

- визначити раціональне співвідношення жировмісна сировина : косубстрат 

на процес одержання біогазу та вміст метану в ньому для різних типів 

косубстратів (послід, відходи кукурудзи, картоплі та яблучного жому); 

- провести адаптацію анаеробної асоціації мікроорганізмів до антибіотиків та 

встановити види метаногенів, які виживають за таких умов;  

- дослідити процес отримання біогазу при застосуванні адаптованої до 

антибіотиків асоціації мікроорганізмів; 

- визначити раціональні концентрації рідкої та твердої фракції 

переродженого субстрату для внесення в ґрунт при вирощуванні 

сільськогосподарських рослин; 

- розробити технологічну та апаратурну схеми переробки жировмісних 

відходів виробництва, які отримують в процесі підготовки сировини до дублення; 
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та розробити рекомендації щодо можливості застосування технології отримання 

біогазу з жировмісної сировини для переробки недублених відходів підприємства. 

Об’єктом досліджень є біотехнологія отримання біогазу із жировмісних 

відходів виробництва шкіри. 

Предметом досліджень є параметри одержання біогазу при коферментації 

жировмісних відходів виробництва шкіри. 

Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань у процесі 

дослідження використано: для визначення характеристик процесу застосовано 

фізико-хімічні методи (pH-метрія, тощо); для визначення кількості сухої 

органічної речовини та зольності – гравіметрийчний метод; для визначення 

якісного складу біогазу – метод газової хроматографії; для визначення видового 

різноманіття – методи молекулярної біології (виділення ДНК, полімеразна 

ланцюгова реакція (ПЛР), секвенування); для визначення вмісту мікроорганізмів, 

концентрації ДНК – методи спектрофотометрії; для обробки результатів 

секвенування – біоінформаційні методи. 

Методи теорії графів використано із застосуванням програмного 

забезпечення MSExcel та AutoCAD. 

Наукова новизна одержаних результатів:  

 вперше встановлено залежність утворення метану від компонентного 

складу жировмісних відходів виробництва шкіри; 

 визначено залежність продукування біогазу від компонентного складу 

косубстратів (послід, відходи кукурудзи, яблучний жом) при коферментації 

жировмісних відходів; 

 вперше встановлено види метаногенів, які присутні в анаеробній 

асоціації, що адаптована до високих концентрацій норфлоксацину і тетрацикліну, 

методом секвенування ДНК мікроорганізмів, що дає можливість збагачення 

мікробної асоціації цими видами для підвищення виходу біогазу та вмісту метану 

в ньому; 



30 

 
 вперше обґрунтовано раціональні умови процесу зброджування 

жировмісної сировини за високих концентрацій солей та антибіотиків, що дає 

можливість створення технології переробки жировмісних відходів шкіряної 

промисловості; 

 показана можливість використання твердих та рідких відходів 

збродженої жировмісної сировини як добрива. 

Особистий внесок дисертанта. Результати роботи, які викладено в 

дисертації, одержані автором особисто або за його безпосередньої участі. 

Планування роботи та обговорення результатів проводили спільно із науковим 

керівником. Автором особисто проведено розробку та конструювання 

лабораторної установки, визначення раціональних параметрів отримання біогазу 

при ферментації жировмісної сировини, проведення коферментації жировмісних 

відходів з різними видами косубстратів, проведення дослідження впливу дігестату 

на ріст рослин, адаптація анаеробної асоціації мікроорганізмів, створення 

апаратурних та технологічних схем отримання біогазу.  

Молекулярні аналізи (виділення ДНК, постановка ПЛР, виділення з гелю 

продуктів ампліфікації) проводилися дисертантом під керівництвом 

співробітників відділу молекулярної генетики Інституту клітинної біології та 

генетичної інженерії НАН України Моргуна Б. В. та Лахнеко О. Р. Клонування 

виділених з гелю продуктів ампліфікації систем праймерів та ДНК вектором 

pUC19 проводили за допомогою завідувача відділу молекулярної генетики 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України Моргуна Б. В. 

Секвенування здійснювали співробітники лабораторії Педагогічного 

університету м. Хуайян (Китай) Степаненко А. І. та Борисюк М. В. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, що наведені в 

дисертації, доповідались на міжнародних та всеукраїнській наукових 

конференціях: XІХ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. 

Людина.  Суспільство (Київ, 12-13 травня 2016 р.); ІІ Міжнародний науково-

практичний семінар «Інноваційні матеріали та технології шкіряно-хутрового 
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виробництва» (Київ, 19 листопада 2016 р.); І Міжнародна науково-практична 

конференція «Біотехнологія: досвід, традиції та інновації» (Київ, 14-15 грудня 

2016 р.); Науково-практичний семінар присвячений 120-річчю КПІ ім. Ігоря 

Сікорського «Екологічні біотехнології та біоенергетика» (Київ, 14 грудня 2018 р.); 

V Міжнародна науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, 

прикладні та промислові аспекти» (Київ, 26-27 жовтня 2017 р.); IV Міжнародна 

науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та 

промислові аспекти» (Київ, 26-28 жовтня 2016 р.); Міжнародна науково-технічна 

конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Сучасні проблеми 

електроенерготехніки та автоматики» (Київ, 10 грудня 2016 р.); XVІII Міжнародна 

науково-практична конференція «Відновлювана енергетика та 

енергоефективність у XXI столітті» (Київ, 27-29 вересня 2017 р.); VІI науково-

технічна конференція «Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі 

природокористування (теорія, практика, історія, освіта)» (Київ, 23-27 травня 2018 

р.); ІV Міжнародний симпозіум «Symposium on EuroAsian Biodiversity 

(SEAB2018)» (Київ, 3-6 липня 2018 р.); ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Водопостачання та водовідведення: проектування, будова, 

експлуатація, моніторинг» (Львів, 18-20 жовтня, 2017 р.); ІХ Міжнародна 

конференція «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні 

первинним джерелам енергії в регіоні» (Львів, 4-5 квітня 2019 р.). 

Структура дисертації та обсяг дисертації. Дисертація складається із 

вступу, 6 розділів, висновків, переліку використаної літератури, який містить 177 

найменування. Матеріали дисертаційної роботи викладено на 188 загальних 

сторінках, включаючи 25 таблиць, 70 рисунків та 5 додатків.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційної роботи відповідає напрямам розвитку науки і техніки «Раціональне 

природокористування» та стратегічним пріоритетним напрямам інноваційної 

діяльності в Україні на 2009 – 2020 роки, а саме: «Вдосконалення хімічних 

технологій, нові матеріали, розвиток біотехнологій»; «Охорона і оздоровлення 

людини та навколишнього середовища».  
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Дисертаційну роботу виконано на кафедрі екобіотехнології та біоенергетики 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». Роботу виконано за темами кафедри: 

«Отримання енергоносіїв з відходів виробництва біодизельного палива, 

промислових стоків, мікроводорості Chlorella vulgaris та відходів її 

культивування», № ДР 0115U000399 (2015-2016 рр.), виконавець; «Використання 

потенціалу гідробіонтів для конверсії біосировини та забруднень стічних вод», 

№ДР 0117U002389 (2017-2018 рр.), виконавець.  

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення 

дисертаційної роботи полягає у вирішенні проблеми утилізації жировмісних 

відходів шкіряного виробництва з одержанням біогазу.  

Визначено косубстрати, які можна використовувати для забезпечення 

процесу зброджування жировмісної сировини нітрогеном та мікроелементами для 

підвищення виходу біогазу. Встановлені раціональні технологічні параметри 

зброджування жировмісних відходів дозволяють отримати біогаз з концентрацією 

метану до 72 %, що дозволяє підвищити енергоефективність заводів з 

виробництва шкіри, зменшити антропогенний вплив на навколишнє середовище 

та знизити собівартість продукції. Розроблені технологічні рішення анаеробної 

переробки жировмісних відходів впроваджено у проектну документацію в розділі 

«Технологія виробництва» ДП «Державний будівельний комбінат управління 

справами Апарату Верховної Ради України» (Акт від 01.11.2019 р.) та надано 

рекомендації для підприємства ТОВ «Слава» (Акт від 13.01.2020 р.). 

Встановлені дози внесення перебродженої твердої та рідкої фракції жирових 

відходів для вирощування сільськогосподарських рослин, створюють підґрунтя 

для застосування їх у сільському господарстві. Також їх використання створює 

додаткове джерело прибутку при одержанні біогазу та знижує його собівартість. 

Результати досліджень впроваджено у навчальний процес підготовки 

фахівців спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» в Національному 

технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» (Акт від 02.03.2020 р.). 
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1 РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ОТРИМАННЯ БІОГАЗУ З ЖИРОВМІСНИХ 

ВІДХОДІВ ШКІРЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

1.1 Утворення відходів шкіряної галузі та способи їх переробки  

 

Технологію виготовлення шкіри можна умовно розділити на три етапи [7, 8]: 

1) попередня підготовка сировини – підготовка до дублення включає: 

замочування (замока), міздріння, зоління (видалення волосяного покриву), 

вапнування, пом’якшування, пікелювання (засолювання). При цьому 

утворюються наступні відходи: обрізки шкіри; міздра; стічна вода з високими 

показниками ХСК, БСК, ЗР, солей (NaCl, (NH4)2S04, Na2CO3, Na2S тощо), сполук 

азоту; газові викиди з неприємним запахом; 

2) процес дублення: хромове дублення, віджим, сортування, 

розщеплення (роздвоєння), фальцювання. При проведенні таких процесів  

утворюються відходи: стружка, обрізки, стічна вода (ХСК, БСК, ЗР, солі 

(Cr(OH)S04, Cr4(OH)6(S04)3, Cr2(OH)4S04); 

3) обробка, яка поділяється на етапи: 

а) мокра обробка: нейтралізація, відновлення, фарбування, жирування, 

віджим, сушіння, внаслідок чого утворюються: обрізки, стічна вода (ХСК, БСК, 

хромвмісні сполуки, барвники, жир); 

б) оздоблення: кондиціонування, тяжка, шліфування, обрядка, оздоблення, 

внаслідок чого утворюються такі відходи: шматочки шкіри, шліфувальний пил, 

рідкі відходи (розчинники, формальдегід). 

В середньому на 1 т готової продукції шкіри шкіряна промисловість продукує 

рідких 45-50 м3 відходів та 800 кг твердих відходів [9]. Обробка однієї метричної 

тони сировини утворює в середньому 200 кг готової дубленої шкіри, 200 кг 

відходів дубленої шкіри, 250 кг недублених відходів і 50 м3 стічних вод (табл. 1.1) 

[7].  
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Таблиця 1.1 

Вміст забруднень та відходів, що отримують при обробці 1 тони 

сировини для виробництва шкіри [7] 

50 м3 стоків: 

ХСК, кг 235-250 

БСК5, кг 100 

ЗР, кг 150 

Хром, кг 5-6 

Сульфіди, кг 10 

Тверді відходи: 

Недублені відходи 

Обрізки, кг 120 

Міздря, кг 70-230 

Дублені відходи 

Дублений шпагат, кг 115 

Дублені обрізки + стружка, кг 100 

Фарбований готовий продукт 

Полірувальний пил, кг 2 

Фарбовані обрізки, кг 32 

 

Екологічні проблеми, пов'язані з неналежною утилізацією відходів шкіряної 

промисловості, виникають як від кількості, так і від якості відходів, що 

викидаються [7–11]. Найпоширеніший спосіб управління твердими відходами 

шкіряної промисловості – розміщення їх на полігонах ТПВ. Однак, через 

неприємний запах внаслідок гниття та шкідливий вміст жировмісних відходів, 

розміщення їх на полігонах ТПВ негативно впливає на мікроорганізми, що там 

знаходяться, ґрунт та/або водні ресурси навколишнього середовища [10]. У 

зв’язку з цим у всьому світі набирають швидкість правові домовленості щодо 

захисту оточуючого середовища, змушуючи шкіряну промисловість повторно 
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використовувати тверді відходи, що утворюються в процесі виробництва шкіри, 

такі як міздря, обрізки різних стадій процесу [2, 11]. 

На сьогодні існує багато методів переробки відходів шкіряної галузі, що 

спрямовані на створення екологічного іміджу галузі шляхом зменшення кількості 

рідких та твердих відходів (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Продовження таблиці 1.2

№ 

п/п 

Назва 

відходів 

Спосіб 

переробки 
Продукт Основні умови 

Поси-

лання 

1 

Недублена 
сирицева 

шкіра ВРХ 
(білок 73,4-
74,3%  та 

жир 
9,1-11,9%)  

Ферментативний 
гідроліз 

протеолітичними 
ферментами: 

папаїном,  
нейтразою 

Продукт гідролізу 
папаїну - желатин, що 
має низьку міцність та 

в’язкість гелю. Продукт 
гідролізу нейтрази - 
гідролізат колагену з 

в'язкістю такою ж 
низькою, як вода 

Умови гідролізу 
папаїну та нейтрази 

для найвищого 
виходу білка – 70 °C, 
pH 6-7 та 40–50° C, 
pH 6-7 відповідно. 

[12] 

2 

М’якоть 
(міздря з 
дрібними 
шматками 

шкіри, 
м’яса) 

Гідроліз за 
допомогою 
ферментів 

підшлункової 
залози 

Загальний вміст білка, 
колагену та вільних 

жирних кислот у 
супернатанті гідролізату 

становив відповідно 
80,0, 10,64 та 72,86 мг / 
см3. Внаслідок гідролізу 

відбувається  майже 
повне розчинення 

залишків 

Оптимальний рН для 
препарату 8,5. 

[13] 

3 

Стружка, 
обрізки та 
розколи 

шкіри ВРХ 

Гідроліз лужною 
протеазою, 
виробленою 

Bacillus subtilis 

Білкові гідролізати, які 
можна застосувати в 

косметиці, клеях, 
поліграфії тощо. В 

процесі гідролізу також 
утворюються 

амінокислоти, які 
можуть бути очищені та 

використані в кормах 
для птиці. Залишки білка 

можна переробляти на 
добриво та добавку до 

кормів для тварин. 

рН 9, кімнатна 
температура, 

2000 мкмоль/хв на 
грам відходів шкіри, 

Термін 96 год. 

[14]  

Способи переробки відходів шкіряної галузі 
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Продовження таблиці 1.2

№ 

п/п 

Назва 

відходів 

Спосіб 

переробки 
Продукт Основні умови 

Поси-

лання 

4 

Недублені 
тверді 

відходи 
шкіряного 

виробництва 

Ультразвук у 
поєднанні з 

ферментативним 
гідролізом 

(лужна протеаза 
від Bacillus 

licheniformis) 

Ультразвук покращує 
коефіцієнт конверсії 
шкіряних відходів з 
57,6% до 84,1% за 

рахунок полегшення 
надходження протеази 

через пори шкіри і 
знижує цілісність 

колагену 

40 кГц 
 

[15] 

5 
Міздря з 
козячих 

шкір 

Компостування 
за допомогою 

дощового 
черв'яка Eisenia 

foetida 

Компостування 
призводить до: зниження 

рН, збільшення вмісту 
азоту та зменшення 

співвідношення С:N до 
15,5, збільшення біомаси 

дощових черв'яків у 
верміобіореакторі. 

Показник проростання 
для розсади томатів 

становить 84%, що дає 
можливість для 

отримання органічного 
добрива на основі 
відходів шкіряної 

промисловості. 

Компостування 
відходів 

здійснювали з 
коров’ячим гноєм та 
сільськогосподарсь 
кими залишками у 

співвідношенні 3:1:1, 
Період 

компостування 50 
діб. 

[16] 

6 

Міздря 
буйвола 

після 
зоління  

Виробництво 
аспаргінової 

протеази 
продуцентом 
Synergistes sp. 

DQ560074 

Виробництво 
мезофільної протеази зі 

стійкістю до 
розчинників: при 

зануреній ферментації 
макс.активність 400–420 

ОД / см3 після 72 год 
ферментації, при 

твердофазному бродінні 
– 575 - 745 Од / см3 

Ферментацію 
проводили 

анаеробно протягом 
7 діб при 37 ° С, рН 

6,0 без 
перемішування 

[17] 

7 
Волосся 

(вовна) та 
пір’я птиці 

Технологія 
солюбілізації 

кератинів 

Кератини можуть бути 
використані як 

наповнювач для 
додублювання шкіри 
верху взуття, добавки 

при виробництві 
кераміки, добрива 

В процесі 
виробництва шкіри 
кератин замочують 

на 24 год. та 
кип’ятять протягом 

10 год., 
солюбілізований 

матеріал 
відфільтровують та 

стабілізують кератин 
лугом або протеазою 

[18] 
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Продовження таблиці 1.2

№ 

п/п 

Назва 

відходів 

Спосіб 

переробки 
Продукт Основні умови 

Поси-

лання 

до рН 7, висушили 
при 100 °С 

8 Міздря  

Виробництво 
метилових 

ефірів жирних 
кислот 

(біодизелю) 

Метиловий ефір 
(біодизель) одержують 

шляхом 
переестерифікації. Вміст 

метилового ефіру  
89 мас. % 

Жир отримують 
шляхом кип’ятіння 

міздри у воді. 
Оптимальними 

умовами для 
переестерифікації 
були: тривалість – 

3 год, 65 ° С; 
співвідношення 

метанолу до жиру 6: 
1, кількість 

каталізатора 1% 

[19-22] 

9 Жир Спалювання 
Як котельне паливо для 

виробництва 
електроенергії. 

- [23] 

10 

 Відходи 
шкіри 

свиней після 
дублення 

(4% Cr2O3, 
~80% білка) 

3-х стадійний 
гідроліз 

68% білка на основі 
сухої маси шкіряних 

відходів відновлюють до 
желатину, поліпептидів 

та 
витяжки хрому (хромова 

кірка) 

І етап: 70 - 80 °С 
протягом 3,5 год., рН 

11, 
ІІ етап: 97-99 °С 

протягом 3-4 год., 
рН 9-10, 

ІІІ етап: при 97 - 99 
°С протягом 3 - 5 
год., рН 1,0 - 2,0 

[24] 

11 

Відходи 
шкіри 

свиней після 
дублення 

 Дехромування 
відходів 
методом 

окиснення  

Білковий корм для птиці 
з високим вмістом 
аргініну, лейцину, 
треоніну, серину та 

метіоніну (14 
амінокислот). 

- 
 
 
 

[25, 26]

12 Шкіряні 
відходи ВРХ 

Багатостадійний 
спосіб 

переробки 
відходів у 
порошок 

Шкіряний порошок, 
який можна 

застосовувати при 
виробництві паперу 

Відходи зволожують 
при температурі 20-
70 oC, здійснюють 
механічну обробку 
шляхом пресування 
при тиску 5-20 ꞏ 106 
Н / м2 при вологості 

25-70 %. 
Після розволокнення 
продукт сушать при 
температурі 80-140 

oC 

[27] 

13 Колагено-
вмісні 

Багатостадійний 
спосіб 

Шкіряний порошок, 
який можна застосувати 

Зволоженні шкіряні 
відходи розмелюють 

[28] 
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Продовження таблиці 1.2

№ 

п/п 

Назва 

відходів 

Спосіб 

переробки 
Продукт Основні умови 

Поси-

лання 

шкіряні 
відходи 

переробки 
відходів у 
порошок 

як наповнювач при  
виробництві деяких 

видів шкірозамінників 

до частинок 0,5 - 5 
мм, 

додають 
гідролізуючі агенти 

(при загальному 
вмісті 

гідролізуючого 
агенту 2 - 6% від 

сухої маси). 
Висушують при 

температурі 110 – 
150 oC, розмелюють 

до 3 - 30 мкм на 
кульових млинах або 

вібромлині. 

14 

Жировмісні 
відходи (в 

т.ч. з 
жироловок і 
жировідстій

ників) 

Компостування 
за допомогою 

грибів р. Mucor 

Темна розсипчаста маса 
у вигляді біокомпосту 

Відходи змішують з 
торфом, тирсою, 

гноєм і 
мінеральними 
добавками в 

співвідношенні (20-
40):(45-75):10:1. 
Вносять змішану 

культуру 
міцеліальних грибів 

з переважанням 
грибів р. Mucor на 
носії. Витримують 
45-60 діб при 15-30 
°С і вологості 60-

70% 

[29] 

15 

Органічні 
відходи 

шкіряного 
виробництва 

(міздря та 
мул) 

Компостування 
(безперервний 

процес) 

Органічні добрива 
універсальної дії 

(ОДУД) 

До відходів додають 
курячий послід та 
тирсу, або суміш 

торфу і подрібненої 
соломи, або 20-30% 

готового ОДУД і 
подрібненого листя 

та кори дерев. 
Перемішують до 

однорідної суміші 
вологістю 55-70% 
(N:C як 1:20(30)), 
завантажують в 

біореактор на 8-10 
діб при 50-65 °С. 

[30] 
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Продовження таблиці 1.2

№ 

п/п 

Назва 

відходів 

Спосіб 

переробки 
Продукт Основні умови 

Поси-

лання 

16 

Жировмісні 
відходи 

шкіряного 
виробництва 

Застосування у 
технології 

миловаріння 

Тверде господарське 
мило 

Рафінація жиру з 
жировмісних 

шкіряних відходів 
сірчаною кислотою в 
присутності хлориду 

натрію, омилення 
рафінованого жиру 
протягом 50-60 хв 
при перемішуванні 
сумішшю водного 

розчину гідроксиду 
натрію (45-47% від 

маси жиру) з водним 
розчином карбонату 
натрію (2-3%) при 

температурі 
плавлення жиру, 
охолодження і 
формування 

омиленої маси. 

[31] 

17 

Хромовмісні 
шкіряні 
обрізки 

 

Виробництво 
активованого 

вугілля 

Адсорбент для 
вилучення surfactants, 
dyes, and heavy metals 

(As(V) і Cr(VI)) зі стічної 
води шкіряного 

виробництва 

- [32] 

 

Також кератино- та колагено- вмісні відходи шкіряної промисловості 

переробляють у корм для тварин, отримують з них поліпептиди, які застосовують 

у косметичній та хімічній промисловості [33], частково міздря застосовується для 

виготовлення клею та ковбасних шкур [34], а частину відходів, яка містить шкіру, 

використовують повторно. Зокрема, хромована стружка (ХС) використовується 

для виробництва шкіркартону, пергаментоподібної мембрани, абажурів, люстр, 

верхнього одягу, сумок, гаманців тощо (невелика кількість ХС) [35]. Разом із 

хромованими стружками використовують кератиновий гідролізат з пір'я птиці для 

повного усунення забруднюючих твердих та рідких відходів шкіряного заводу [9]. 

Внаслідок реакції з кератиновим гідролізатом отримують шкіряний лист, який 
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може бути використаний у взуттєвій та шкіряній промисловості у якості 

шкірозамінника. 

Також можливе повторне використання деяких хімікатів, після вилучення їх 

із відходів та відновлення [36]. 

Як видно з таблиці 1.2, саме завдяки можливості отримання додаткової 

продукції та спробі зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, 

напрямок утилізації відходів шкіряної промисловості набув широкого розгляду. 

Однак, на сьогодні немає досконалого рішення, яке б технологічно забезпечувало 

повну переробку відходів шкіряної галузі, особливо технологічно важких 

жировмісних відходів, на очищення яких потрібно більше затрат, ніж очікуваного 

прибутку. Саме тому технологія переробки таких відходів у біогаз є актуальною 

для дослідження. 

 

1.2 Виробництво шкіри в Україні  

 

Легка промисловість є важливим компонентом промислового комплексу 

України, що формує потужний експортний потенціал держави та виконує 

соціальну функцію країни, забезпечуючи громадян необхідною продукцією [37]. 

Шкіряна галузь в Україні займає провідне місце в структурі легкої 

промисловості, забезпечуючи сировиною взуттєву, одягову, галантерейну, 

меблеву та інші підгалузі. В Україні діє понад 25 шкіряних заводів з різним рівнем 

потужностей. Основними центрами-виробниками шкіри в Україні є Київ, Львів, 

Вознесенськ, Бердичів, Васильків, Житомир, Миколаїв, Харків [38]. На сьогодні 

найрозповсюдженим видом шкіряної сировини в Україні є шкури великої рогатої 

худоби (ВРХ), свиней, коней, овець.  

Найбільшими українськими імпортерами товарів легкої промисловості є 

Китай (27,4 %), Польща (10,2 %), Туреччина (9,2 %), Німеччина (8,2 %) та Італія 

(7,1 %). Головним експортерами продукції легкої промисловості є Німеччина 

(21,7 %), Польща (14,4 %), Румунія (10,7 %), Італія (9 %) [37, 39].  
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Державне регулювання шкіряної галузі в складі легкої промисловості в 

Україні визначене Експортною стратегією України на 2017–2021 роки, Стратегією 

сталого розвитку України на період до 2020 року, Концепцією Загальнодержавної 

цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2020 року та 

Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року [40]. 

За останні 5 років в Україні було реалізовано продукції виробництва шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів (код 15 за КВЕД-2010) на 23,01 млрд грн (без 

ПДВ) [41], при чому грошовий вираз реалізованої продукції зі шкіри виріс майже 

на 82% в період з 2015 по 2019 роки (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Обсяг реалізованої промислової продукції виробництва шкіри, виробів 

зі шкіри та інших матеріалів в Україні за 2015-2019 рр.[41] 

Рік Грошовий вираз 
реалізованої продукції, 

млн. грн, без ПДВ 

Грошовий вираз 
реалізованої продукції 

за межі країни, млн. 
грн, без ПДВ 

Тенденція зростання 
промисловості порівняно 

з 2015, % 

2015 3205,5 1765,6 - 
2016 3776,9 1892,2 17,83 
2017 4781,2 2597,9 49,16 
2018 5412,8 3067,4 68,86 
2019* 5833,8 2761,0 81,99 

* дані за період січень-листопад (річні – січень-грудень)  

 

Отже, враховуючи вагому складову шкіряної галузі у легкій промисловості 

та її внесок у розвиток макроекономіки держави, зацікавленість державою до 

регулювання даної галузі, можна зробити висновок про необхідність розвитку  

шкіряної промисловості як важливої функціональної складової вітчизняного 

ринку. 

 

1.3 Біотехнологія анаеробного зброджування  

 

Технологія анаеробного зброджування органічних відходів викликає все 

більший інтерес, оскільки дає можливість вирішити проблеми накопичення 
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органічних відходів, зменшуючи при цьому вплив на навколишнє середовище та 

сприяючи сталому розвитку енергопостачання [42]. 

За останні роки сектор біогазу збільшився майже до 17,7 тис. біогазових 

станцій в Європі, які виробляють 63 ТВт-год електроенергії, що дорівнює 

встановленій електричній потужності приблизно 10 ГВт. За останні роки сектор 

біогазу досягнув успіхів завдяки удосконаленню таких технологій, як когенерація 

біогазу в електроенергію та очищення біогазу до біометану. Біогазовий сектор 

також зосереджується на підвищенні ефективності та збільшенні скорочення 

викидів парникових газів завдяки виробництву відновлюваної енергії, органічних 

добрив та відновлюваного газу [43].  

 

1.3.1 Біохімічні процеси перетворення жировмісної сировини у біогаз та 

оптимальні умови перебігу процесу 

 

Анаеробне зброджування є складним процесом, що складається з ряду 

біохімічних реакцій, які проходять в умовах аноксичного стану [44].  

Біогаз утворюється з різних органічних сполук, які виступають 

попередниками в ланцюгу біохімічних реакцій в процесі утворення метану [42], 

що умовно поділяється на 4 взаємоналагоджені етапи, які проходять за участі 

асоціації мікроорганізмів: гідроліз, ацидогенез, ацетогенез та метаногенез [42, 45].  

Схему процесу анаеробного зброджування різних субстратів наведено на  

рис. 1.1 [46].  

Мікроорганізми анаеробного консорціуму, що беруть участь у процесі 

метанового зброджування, відрізняються харчовими потребами, кінетикою  росту 

та чутливістю до навколишнього середовища [45]. Відсутність балансу між 

учасниками асоціації (особливо кислотоутворюючими мікроорганізмами та 

метаногенами) призводить до нестабільності умов середовища і низького виходу 

метану.  
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Рис. 1.1. Принципова схема метаногенезу [46] 

 

Утворення біогазу починається з стадії гідролізу, що включає ферментативну 

трансформацію нерозчинних органічних матеріалів та сполук з більш високою 

молекулярною масою (ліпіди, полісахариди, білки, жири, нуклеїнові кислоти) в 

розчинні органічні сполуки, придатні для використання мікроорганізмами як 

джерела енергії та клітинного вуглецю (таких як моносахариди, амінокислоти та 

інші прості органічні сполуки) [47, 48]. До мікроорганізмів гідролізу відносяться 

облігатні анаеробні бактерії родин Enterobacteriaceae та Streptococcaceae та родів 

Clostridium, Eubacterium, Lactobacillus, Bacteroides, Butyrivibrio та Bifidobacterium 

[49, 50].  
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Для розкладання високомолекулярних сполук на низькомолекулярні деякі 

мікроорганізми виділяють позаклітинні ферменти, а деякі виділяють кілька різних 

ферментів, які дозволяють розщеплювати різні види органічних сполук. Інші 

мікроорганізми є спеціалізованими і виділяють ферменти, які розщеплюють 

конкретну сполуку [51]. Група гідролітичних мікроорганізмів містить кілька 

ферментів, які спеціалізуються на різних субстратах. Швидкість розкладання на 

стадії гідролізу залежить від характеру субстрату [52]. Тому, як показує практика, 

спочатку потрібно адаптувати анаеробну асоціацію під певний субстрат. 

Мономери, що утворюються в процесі гідролізу, беруть участь у наступній 

стадії – ацидогенезі – за участі факультативних та строго анаеробних бактерій 

асоціації, які розкладають продукти гідролізу на коротколанцюгові органічні 

кислоти, такі як масляна, пропанова, оцтова кислоти, спирти, а також неорганічні 

компоненти H2, CO2, N2, H2S [45]. Відомо [53], що в утворенні ацетату беруть 

участь Clostridium aceticum, Acetobacter woodii, Clostridium termoautotrophicum. 

Acetobacter woodii у синтофічній асоціації з Methanocercina spp виробляють метан 

і вуглекислий газ з фруктози замість трьох молекул оцтової кислоти, тоді як 

Clostridium termoacetacum і Clostridium fermiacetacum здатні відновлювати 

вуглекислий газ до ацетату, але оскільки вони не мають гідрогенази, яка інгібує  

використання водню, вони виробляють три молекули оцтової кислоти з фруктози 

[51, 53].  

Ацидогенез призводить до накопичення органічних кислот і, відповідно, до 

зміни значення рН середовища, внаслідок чого відбувається інгібування процесу 

метаногенезу [52]. Концентрація водню, що утворюється як проміжний продукт 

на цій стадії, впливає на тип кінцевого продукту, що утворюється в процесі 

ферментації. Наприклад, занадто високий парціальний тиск водню може 

зменшити кількість відновлених сполук [53]. 

Продукти, що утворюються в ацидогенній фазі, є субстратами для облігатних 

і факультативних мікроорганізмів, активних у третій фазі – ацетогенезі, так 

званому анаеробному окисненні [42, 54]. В процесі такого окиснення органічні 
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кислоти та інші компоненти, що утворились на попередніх стадіях, зброджуються 

до H2, CO2 [55].  

Продукти, які не можуть бути перетворені безпосередньо в метан 

метаногенними бактеріями, перетворюються на леткі жирні кислоти та спирти і 

окиснюються в метаногенні субстрати, такі як ацетат, водень та вуглекислий газ; 

леткі жирні кислоти з вуглецевими ланцюгами довше однієї одиниці при цьому 

окиснюються в ацетат та Н2 [54]. Важливо, щоб ацетогенні організми, які беруть 

участь у анаеробному окисненні, взаємодіяли з метаногенами – ця взаємодія 

залежить від парціального тиску водню, присутнього в системі реактора. При 

анаеробному окисненні кінцевими акцепторами електронів є протони, які 

призводять до отримання Н2. При цьому реакції окиснення можуть відбуватися 

лише за умови низького парціального тиску водню, коли метаногенні 

мікроорганізми постійно споживають Н2 за гідрогенотропічним шляхом. Тобто, 

під час симбіотичного взаємозв'язку ацетогенів і метаногенів відбувається 

міжвидове перенесення гідрогену [51, 56]. 

Метаногенез – це найповільніша біохімічна стадія процесу, під час якої 

здійснюється виробництво метану та вуглекислого газу з проміжних продуктів (за 

ацето- та гідрогенотропічними шляхами) за допомогою метаногенних 

мікроорганізмів в строгих анаеробних умовах [42, 45, 56]. 

Метаногенні мікроорганізми є спеціалізованими археями, що 

використовують різні органічні сполуки, які виступають основними 

попередниками в ланцюжках біохімічних перетворень при утворенні метану [53]. 

Ацетокластичні метаногени є основними виробниками метану, який становить 

близько 70% виробленого метану в природі. До них належать представники двох 

родів: Methanosaeta і Methanosarcina. Метаногени, що використовують водень для 

відновлення проміжних сполук до СН4 виробляють 30% метану. Найбільш 

поширені роди: Methanobacterium, Methanococcus, Methanobrevibacter, 

Methanocorpusculum та Methanopyrus [53, 57].  
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1.3.2 Умови проходження метаногенезу 

 

Анаеробний процес вимагає більш жорсткого контролю над параметрами 

середовища, ніж аеробний процес [51]. Як правило, в анаеробному процесі 

ферментації етап обмеження швидкості може бути визначений як етап, що 

викликає збій процесу в умовах накладеного кінетичного навантаження [42]. 

Більшість дослідників стверджують, що етапом обмеження швидкості для 

складного органічного субстрату є гідроліз [58–60] за рахунок утворення 

токсичних побічних продуктів (складних гетероциклічних сполук) або небажаних 

летких жирних кислот, що утворюються під час гідролізу, тоді як метаногенез є 

етапом обмеження швидкості для субстратів, які навпаки легко розкладаються 

[42, 61].  

Тому при промисловому виробництві біогазу необхідно врахувати всі 

можливі фактори навколишнього середовища, що впливають на метаногенез як 

процес.  

Температура 

Температурний вплив на вихід метану має накопичувальний вплив на різні 

параметри кінетики росту, оскільки температура сильно впливає на швидкість 

затухання процесу, максимальну питому швидкість росту та урожайність [51]. 

Чим вища температура в рамках життєдіяльності анаеробної асоціації 

мікроорганізмів, тим швидше здійснюється деструкція органічних речовин і 

продукується біогаз. 

Метаногени можуть продукувати метан в інтервалі температур 10–60 °C [51], 

хоча за деякими даними цей діапазон становить від 0–70 ºС [62].  

Мінімальна температура, за якої проходять біохімічні процеси метаногенезу  

становить 3–4 ºС, при 10 °C швидкість вироблення метану дуже повільна і досягає 

насичення при температурі 37 °C. Для метаногенів виділяють три температурні 

режими [51, 63]: психрофільний – діапазон температур в межах 10–20 ºС, 

мезофільний – в межах 25–45 ºС, термофільний – вище 45 ºС. 
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Психрофільний режим вимагає тривалого утримання в реакторі і не 

підходить для переробки відходів, які постійно накопичуються. Термофільний є 

ефективним, наприклад, для очищення стічних вод, а для переробки відходів є 

занадто затратним в обслуговуванні реакторів. Тому раціональним є мезофільний 

режим в діапазоні 38–42 ºС [64]. 

Також важливим фактором є екзотермічність процесу утворення біогазу. 

Відомо, що при ферментації кукурудзи відбувається підвищення температури з 37 

до 42 ºС [65]. Якщо використовувати як косубстрат кукурудзу, то за рахунок цього 

ефекту можна понизити затрати тепла на підтримання температури в реакторах.  

рН  

Особливість регулювання рН при отриманні біогазу полягає в тому, що 

мікроорганізми анаеробної асоціації мають різні для життєдіяльності оптимуми 

рН середовища. Так, анаеробні метаногени та ацетогени зростають в 

нейтральному діапазоні рН (6,5–7,5), ацидогенні та гідролітичні мікроорганізми 

мають оптимум рН дещо нижчий – в межах 4,5–6,3 [66, 67]. 

рН змінюється з початком продукування летких жирних кислот (ЛЖК) 

ацидогенними бактеріями, але подальше зниження рН спостерігається на останній 

стадії процесу за рахунок споживання ЛЖК метаногенами, що призводить до 

виділення СО2 при ацетокластичному шляху утворення метану, хоча при 

низькому рівні рН, внаслідок генерації проміжних летких жирних кислот, 

виробництво метану гальмується [68].  

Так, наприклад, надмірне утворення летких жирних кислот в процесі 

гідролізу жировмісної сировини, може призвести до закиснення середовища, і, 

відповідно, зниження швидкості процесу метаноутворення аж до повного його 

припинення. Тому для одержання біогазу з жировмісної сировини необхідно 

здійснювати регуляцію значення рН середовища [66]. Коферментація міздри з 

твердими побутовими відходами при рН 8,5 показала високий вміст аміаку (2473 

мг/дм3) і низький вихід біогазу (47 см3/добу) з 400 мл робочої суміші, що 

підтверджує токсичність аміаку. При рН 4,5 вміст аміаку був мінімальним (510 

мг/дм3), але спостерігався високий вміст летких жирних кислот (26 803 мг/дм3), 
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що призвело до гальмування процесу метаногенезу. При оптимальному значенні 

pH 6,5 вихід біогазу становив 6518 см3 за 35 діб ферментації у реакторі робочим 

об’ємом 400 мл [69]. 

Для регулювання рН середовища зброджування використовується буферна 

ємність розчину, яка зазвичай, виникає в системі за рахунок СО2, що виділяється: 

HCO3
+ + Н+ ↔ H2CО3 ↔ Н2О + СО2 – так званий природній гідрокарбонатний 

буфер, який активується в кислому середовищі, 

Для регулювання рН середовища зброджування у якості буферної системи 

може використовуватись косубстрат. Так, за використання пташиного посліду, 

буферна ємність може виникати за рахунок рівноваги NH4
+ ↔ NH3 + H+ 

[70Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Аміачний буфер активується в 

лужному середовищі.  

Вид сировини, що зброджується, її концентрація 

Вибір сировини та її підготовка перед подачею у метантенк дає можливість 

впливати на результат процесу, максимізувати енерговиробництво та отримувати 

очікуваний об’єм біогазу та біодобриво хорошої якості [42, 71].  

Субстрат повинен включати широкий спектр компонентів, необхідних для 

діяльності ферментних систем мікроорганізмів [42]. Основні поживні елементи, 

необхідні для життєдіяльності мікроорганізмів, – це Карбон, Гідроген, Нітроген, 

Фосфор та Сульфур. Жировмісні відходи у своєму складі не містять сполук азоту 

в достатній кількості для розвитку мікроорганізмів. Цю проблему можна 

вирішити шляхом змішування різних відходів з метою підтримання 

співвідношенням C / N як 35 / 1 [72]. Доведено, що ефективність процесу 

анаеробного зброджування підвищується за рахунок використання різних 

субстратів при раціональних співвідношеннях [73, 74].  

Концентрація біомаси у реакторі відіграє важливу роль при розрахунку 

продуктивності метантенка. Збільшення вмісту сухої речовини (СР) в робочому 

середовищі зменшує швидкість метаногенезу: при ферментації лігноцелюлозної 

біомаси (стебла, листя, качани та лушпиння кукурудзи, обрізки саду, обрізки лісу, 
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енергетичні культури такі як міскантус, очерет) при збільшенні СР з 20% до 30% 

виробництво CH4 зменшилось на 17% [75]. 

Також на процес впливає наявність баластних матеріалів, таких як пісок, 

пластмаса та скло, що призводить до збою процесу, якщо такі речовини присутні 

у високій концентрації [76]. Тому при виборі косубстрату необхідно враховувати 

походження та спосіб зберігання сировини (наприклад, при коферментації з 

послідом птиці, бажано вибирати безпідстилковий спосіб утримання). 

Період ферментації 

Від виду сировини, що зброджується, її концентрації та температури, 

залежить необхідність використання косубстратів, гідравлічний час утримання 

(тривалість ферментації),  

Для жировмісної сировини оптимальний період для зброджування з 

ефективним виходом біогазу при температурі 40 ± 2 оС (концентрація сухої 

органічної сировини (СОР) – 7,5 %) становить 25 діб [77, 78]. Для відходів 

сільського господарства, які можна використовувати як косубстрати (послід, 

гній), за оптимальний час зброджування приймається 50 діб при температурі 

зброджування 35 оС і 25 діб при 45 оС [79]. Метаноутворюючі мікроорганізми 

ростуть повільно, час подвоєння складає близько 5–16 діб, тому час гідравлічного 

утримування повинен бути не менше 10–16 діб, якщо ці бактерії не іммобілізовані 

[73]. 

При занадто високому терміні проходження процесу в метантенку 

ефективність установки знижується і вихід біогазу за одиницю часу зменшується. 

Якщо час утримання закороткий, то біомаса не встигає повністю розкладатися, 

знижується вихід біогазу, тим само знижуючи  якість дігестату та можливість його 

застосування у якості добрив 

Тому необхідно визначати гідравлічний час утримання сировини в реакторі, 

в залежності від її якісного та кількісного складу, що дасть змогу раціонально 

використати установку.  

Конструкція метантенка 
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Жировмісна сировина є проблемним субстратом для зброджування, оскільки 

має меншу густину, ніж середовище, в якому вона знаходиться. Це призводить до 

скупчення сировини на поверхні розподілу фаз, що призводить до утворення кірки 

з жиру, що унеможливлює вихід біогазу з товщі середовища та зменшує площу 

контакту з асоціацією мікроорганізмів. 

Основною проблемою анаеробного зброджування такої сировини в реакторі 

є утримання сировини в товщі робочого середовища та забезпечення 

перемішування для надходження живильних речовин до мікроорганізмів.  

Важливим параметром для виробництва біогазу є перемішування задля 

досягнення максимальної деструкції субстрату та підтримання масообміну і 

рівномірної температури у всьому реакторі. Час і швидкість перемішування 

необхідно оптимізувати, оскільки висока швидкість перемішування може 

призвести до деградації мікроорганізмів [73]. 

Головною проблемою відомих установок є відсутність дієвої системи 

перемішування та рівномірного підігріву [80]. Варіант закріплення біомаси в 

товщі реактору за рахунок інертних носіїв – гарна ідея, однак відома така 

установка [81] замість перемішуючих пристроїв застосовує барботування 

утвореним біогазом, яке не доцільно застосувати при зброджуванні жиру, який 

разом із газом буде виноситися і збиратися на поверхні робочого середовища.  

Тому задачею конструкторів та інженерів є розробка такого реактора, при 

експлуатації якого використання жировмісної сировини не буде проблематичним. 

 

1.4 Коферментація жировмісної сировини  

 

Міздря – нетипова для метанового зброджування сировина, що містить жир, 

колаген, домішки шерсті, неорганічні сполуки (NaCl, NаНCO3, Na2S, Ca(OH)2 та 

ін., які використовуються у технології) та поверхнево активних речовин (ПАР), 

які застосовують з метою пригнічення процесу природної деструкції шкіри [82]. 

Не зважаючи на багату неорганічну складову міздри, для анаеробного 

зброджування необхідне додаткове джерело мікроелементів, що задіяні в 
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процесах метаболізму асоціації мікроорганізмів-деструкторів таких 

високомолекулярних сполук, як ліпіди та білки, та продуцентів метану. Таким 

джерелом мікроелементів може слугувати косубстрат [77, 78]. 

Відомо, що високий вміст хімічних сполук у сировині, що зброджується, 

може призвести до пригнічення метаногенезу [45-48]. Зокрема, досліджено [83], 

що концентрація NaCl 6 г/дм3 призводить до зниження виходу метану на 10% 

порівняно з максимальним виходом (594 см3/г СОР) при зброджуванні харчових 

відходів протягом 50 діб при температурі 35 ºС. При перевищенні вказаної 

концентрації вихід метану знижувався на 17–80% (найнижчий вихід метану 113 

см3/г СОР спостерігався за наявності в середовищі 16 г/дм3 NaCl). Доведено [84], 

що 20 г/дм3 NaCl не впливає на бактеріальну активність на стадії ацидогенезу – 

швидкість продукування СО2 залишається як і без додавання солі в середовище. 

Однак активність метаногенів за такої концентрації NaCl знижується, що 

призводить до зниження продукування CH4 на 42,2% і зниження значення рН.  

NaНСО3 призводить до залуговування середовища та пригнічення 

метаногенезу [85]. При додаванні до лабораторного реактору 50 мг/см3 NaНСО3 

вихід метану знижується з 68% (при 10 мг/см3 NaНСО3) до 33%. При чому 

концентрація 25 мг/дм3 NaНСО3 підвищує вихід біогазу на 21%, але знижує вихід 

метану на 12%.  

Показано [86], що порогова інгібуюча концентрація іону натрію (NaНСО3) 

для ацетокластичних метаногенів становить біля 0,35 моль/дм3 при низьких 

концентраціях неорганічного азоту. При концентрації Na+ 0,2 моль/дм3 вихід 

метану знижується на 5%, що доведено зниженою активністю ацетокластичних 

метаногенів. Також встановлено [87], що гідрогенотрофні метаногени мають 

меншу стійкість до високої концентрації NaCl, ніж ацетокластичні метаногени. 

Одним зі способів збільшення виходу біогазу при підвищеному вмісті 

хімічних сполук може бути адаптація анаеробної асоціації мікроорганізмів до цих 

сполук. Принаймні адаптація інокуляту до NaCl дає можливість отримувати 

сталий вихід біогазу при 10 г/дм3 NaCl при зброджувані барди. На сьогодні відомо, 

що для асоціації мікроорганізмів при високих концентраціях NaCl характерні такі 
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галотолерантні роди як Thermovirga, Soehngenia та Actinomyces, що працюють на 

гідролітичній та ацидогенній стадіях, а серед метаногенів – Methanosaeta, 

Methanolinea, Methanospirillum і Methanoculleus [87]. 

Ще одним вирішенням проблеми високого вмісту солі (10-35 г/дм3 NaCl) в 

харчових відходах при анаеробному зброджуванні є застосування 

осмопротекторів (гліцин бетаїну, холіну), що може збільшити вихід метану вдвічі 

[88]. Однак використання осмопротекторів є затратним і дороговартісним. 

Коферментація – є способом зниження концентрації солей у робочому 

середовищі, не знижуючи швидкість процесу метаногенезу, при використанні 

сировини, яка містить значні концентрації хімічних сполук. 

Також жировмісна сировина містить недостатню кількість нітрогену для 

проходження процесу метаногенезу, тому зброджування одного субстрату 

(міздрі) не забезпечить раціонального співвідношення елементів C/N ((30-25):1), 

за якого підтримуються оптимальні параметри процесу метаногенезу [89]. 

Спільне зброджування міздрі зі стадії зоління (C:N – 3,2:1 та pH 11,4) з 

твердими побутовими відходами дозволяє оптимізувати умови для анаеробного 

зброджування, а саме підвищити співвідношення C:N – 15:1 і знизити pH до 6,5. 

При цьому за рахунок суміші побутових відходів сукупний вихід біогазу 

збільшився з 560 см3 до 6518 см3 порівняно зі зброджуванням міздрі без 

косубстрату [70]. 

Використання перероблених відходів рису як джерела азоту при 

коферментації з відходами шкіряної промисловості (мокра стружка та осад від 

локальної установки очистки стічних вод) показує підвищення виходу біогазу у 2 

рази, однак при цьому частка метану в біогазі знижується, а молекулярного водню 

зростає [90].  

Коферментація – зброджування 2-х і більше субстратів (косубстратів) у 

одному реакторі – дає змогу вирішити вищеперераховані проблеми, шо робить 

можливим впровадження біогазових технологій як способу утилізації 

жировмісних відходів шкіряної промисловості. Субстрати, які найчастіше 

використовуються для коферментації, – це гній великої рогатої худоби (ВРХ) 
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(54%), осади стічних вод (22%) та тверді побудові відходи (11%). З метою 

підвищення виходу метану в біогазі як косубстрат використовують свинячий жир 

(відходи харчової промисловості) [91], а додавання відходів виробництва 

біодизелю – сирого гліцерину – при коферментації з твердими побутовими 

відходами збільшує вміст метану в біогазі майже на 50% [92]. 

Для поліпшення процесу переробки жировмісних відходів даним способом,  

як косубстрат використовують промислові відходи (41%), сільськогосподарські 

відходи (23%) та муніципальні відходи (20%) [93].  

При коферментації необхідно визначити співвідношення косубстратів, при 

яких будуть забезпечуватись оптимальні умови процесу зброджування, що 

впливає на виробництво біогазу [94]. 

Прикладом успішної коферментації жировмісних відходів шкіряного 

виробництва (міздря) з мулом очисних споруд, стало співвідношення косубстратів 

3:2 (за СР) відповідно [96]. При такому співвідношенні вихід біогазу становив  

62,4 м3 з тони сировини за добу з вмістом метану 73%. При цьому досягається 

ступінь переробки жировмісних відходів 60 %.  

Також на вихід біогазу впливає концентрація сировини. Зокрема, при 

зброджуванні  суміші міздрі (1:1 за масою міздря до та після стадії озолення) (СОР 

55,6 %), та первинного осаду очисних споруд шкірзаводу (СОР 35,24 %) при 

концентрації СОР у реакторах 17,2, 21,2 і 26,7 г/дм3 питомий вихід біогазу складав 

0,419 дм3/г СОР (вміст метану 71-76 %), 0,635 дм3/г СОР (вміст метану 75-77 %) і 

0,535 дм3/г СОР вміст метану 72-77 %) відповідно [95]. 

Використання як косубстрату органічної фракції твердих побутових відходів 

при коферментації жирових відходів бійні знижує вихід метану у біогазі на 5,6 ± 

0,3% [96]. Також зниження вмісту метану в біогазі спостерігали при 

коферментації попередньо оброблених відходів бійні (20 хв при 133 °С, тиск 

більше 3 бар) з твердими побутовими відходами у співвідношенні 1:5. Вміст 

метану в біогазі без додавання ТПВ становив 59,8±0,4%, а з косубстратом – 

53,5±1,0% [97]. 
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З метою покращення виходу біогазу у сільськогосподарському секторі 

(біогазові установки на силосі, ТПВ) використовують гній ВРХ [98]. 

Додавання гною як косубстрату при коферментації твердих відходів 

шкіряного виробництва (м. Хазарібаге, Дакка) з побутовими стічними водами 

дозволило вирішити проблеми низького співвідношення C/N (2,64) та високого 

значення рН (10,99) у відходах [99]. Коферментацію проводили при різних 

співвідношеннях косубстратів з загальною концентрацією сухих речовин 6% у 

мезофільному режимі. В результаті досліджень встановлено, що зразок, який 

містив 75% відходів виробництва шкіри з побутовими стічними водами 

(співвідношення за сухою речовиною (СР) 1:1) і 25% коров'ячого гною, показав 

оптимальний результат, при якому питоме виробництво біогазу зростає у двічі, 

порівняно з контролем, і становить 0,476 дм3/г СОР при вмісті метану 73%. 

Також використання косубстратів дозволяє збільшити навантаження на 

реактор жировмісних відходів. При цьому одночасно збільшується вихід біогазу, 

але знижується питомий вихід на г СОР у випадку використання відходів 

дублення шкіри з первинним осадом очисних споруд стічних вод шкіряного 

виробництва м. Леон, Мексика [100]. 

Одним із способів підвищення виходу біогазу та скорочення часу 

ферментації є додаткове використання ферментів, що збільшує швидкість 

гідролізу жировмісної сировини [101–103]. Так при коферментації міздри (СОР 

14,0±0,17 мг/г вологої сировини) з первинним (СОР 37,8±0,49 г/дм3) та вторинним 

(СОР 19,95±0,51 г/дм3) осадом очисних споруд стічних вод шкіряного заводу (м. 

Ченнаї, Індія) при співвідношенні за СОР 5:9:1 вихід біогазу становив 379 см3/дм3 

СОР. Застосування препарату ліпази стеапсину (0,75 г на 7,5 г СОР) в процесі 

коферментації дає змогу підвищити вихід біогазу на 15 % і досягти питомого 

виходу 440 см3/г СОР). При цьому додавання ферменту зменшує період 

зброджування на 30 % [104]. 

Також пришвидшення процесу метаногенезу шкіряних відходів можна за 

допомогою попереднього гідролізу сировини протеолітичним бактеріями 

Pseudomonas fluorescence та Bacillus subtilis [105]. 
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Висновки до розділу та постановка задач дослідження 

 

1. Проаналізовано стадії процесу метаногенезу та наведено роди та види 

мікроорганізмів, що приймають участь на кожній стадії процесу. Досліджено 

вплив продуктів метаболічних шляхів на вихід метану та наведено раціональні 

параметри процесу. Наведено основні параметри анаеробного зброджування 

жировмісної сировини та їх вплив на процес метаногенезу: органічне 

навантаження, співвідношення субстрату та інокуляту, співвідношення 

косубстратів та значення рН. 

2. Показано, що сучасні біотехнології переробки різних відходів 

шкіряної промисловості не є універсальними для утилізації всіх відходів. 

Найбільш перспективною біотехнологією є анаеробна ферментація жировмісної 

сировини в поєднанні з іншими косубстратами. Проте, для впровадження такої 

технології необхідно вирішити такі задачі: 

- підібрати косубстрат, що дозволить створити раціональні умови для 

процесу метаногенезу; 

- визначити раціональне співвідношення жировмісної сировини та 

косубстрату для одержання біогазу з високим вмістом метану. 

3. Встановлено, що на сьогодні у світі використовують біотехнологію 

анаеробної ферментації для утилізації міздрі зі стадії зоління (Індія) та жирових 

відходів бійні (Іспанія). Тому необхідно визначити можливість утилізації 

жировмісних відходів з різних стадій процесу переробки шкіри на вихід біогазу 

та вміст метану в ньому. 

4. Визначено, що наявність високих концентрацій неорганічних солей (6 

г/дм3 NaCl та 50 г/дм3 NaНСО3) негативно впливає на вихід біогазу. Тому постає 

питання щодо створення умов для зменшення впливу солей на процес 

метаногенезу. вплив доцільним є встановлення умов процесу зброджування як для 

конкретної сировини, так і для суміші відходів.   
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РОЗДІЛ 2                                                                  

МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Вибір напрямків досліджень  

 

Впровадження технологій з виробництва відновлювальної енергії є одним із 

основних пунктів національного плану дій з відновлювальної енергетики [3]. 

Відсутність технологій утилізації органічних відходів [4] на українських 

підприємствах шкіряної та харчової промисловостей, зміна екологічного 

законодавства в бік посилення вимог до складу відходів та зниження гранично 

допустимих норм [5] сприяють розвитку та впровадженню побічного виробництва 

на вітчизняних підприємствах таких енергоресурсів як біогаз. 

Відсутність екологічно прийнятних та економічно вигідних рішень утилізації 

відходів шкіряної промисловості, підвищення витрат на оплату послуг полігонів 

ТПВ у Європі (через підвищення екологічних податків) [106] та тиск екологічного 

законодавства щодо зменшення викидів шкідливих речовин у оточуюче 

середовище сприяють використанню та впровадженню альтернативних джерел 

енергії.  

Анаеробне зброджування є ефективним технологічним рішенням з високим 

потенціалом ефективного перетворення відходів шкіряного заводу в 

альтернативну енергію шляхом отримання біогазу – екологічно чистого виду 

палива, та у високоякісне біодобриво [107]. 

Використання біогазової технології як способу переробки відходів шкіряної 

промисловості має високий енергетичний потенціал у виході біогазу з 

жировмісної сировини та може значно знизити негативний вплив жировмісних 

відходів шкіряного виробництва на навколишнє середовище при захороненні на 

полігонах ТПВ. 

Проте, технологія метанового зброджування жировмісної сировини має ряд 

проблемних питань, вирішення яких потребують науково-технічного підходу. 
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Висока концентрація хімічних сполук різних класів, що застосовують при 

виробництві шкіри, негативно впливає на процес утворення біогазу. Іншою 

проблемою є застосування у сучасному сільському та фермерському господарстві 

антибіотиків, які мають здатність накопичуватися у жировій масі тварин, шкіра 

яких приходить на обробку на шкіряний завод. Утворення високих концентрацій 

летких жирних кислот на початкових стадіях метанового зброджування є 

негативним процесом, що пов’язаний із різким зниженням рН, що призводить до 

інгібування процесу утворення біогазу. Також наявність недостатньої кількості 

для розвитку мікроорганізмів сполук азоту, що не забезпечує раціонального 

співвідношення С/N, також знижує вихід біогазу. 

Ще одним питанням, яке потребує вирішення, є визначення раціональної 

концентрації органічної речовини для загрузки метантенка та способу 

розташування інертних носіїв у біореакторі, що буде забезпечувати максимальну 

переробку сировини і попереджатиме спливання жировмісної сировини на 

поверхню поділу фаз повітря: середовище. 

Підвищення вмісту Нітрогену в середовищі можливо за рахунок введення 

косубстратів.  

Виходячи з наведеного, можна виділити такі напрямки досліджень: 

- створення асоціації мікроорганізмів стійких до солей та антибіотиків, 

- визначення раціональної концентрації органічної речовини для загрузки 

метантенка та раціонального способу розташування інертних носіїв у біореакторі, 

- визначення раціонального косубстрату для отримання максимального 

виходу біогазу з жировмісної сировини та встановлення раціонального 

співвідношення косубстрат/жировмісна сировина 

- визначення раціональних параметрів переробки жировмісних відходів 

шкіряної промисловості з отриманням біогазу як альтернативного джерела 

енергії. 
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2.2 Характеристика сировини для виробництва біогазу 

 

Джерелом сировини для дослідження процесу отримання біогазу з 

жировмісних відходів були ПрАТ «Чинбар» (м. Київ) та ТОВ «Слава» (м. 

Васильків). Сировина – відходи з шкур свиней («Чинбар») та шкур ВРХ («Слава»).  

Завод «Чинбар» (м. Київ) 

Приватне акціонерне товариство «Чинбар» у 2018 році виготовило 141486 м2 

шкіртоварів з шкур свиней та ВРХ [108]. У табл. 2.1 наведено вихід відходів на 

одиницю продукції. 

Таблиця 2.1 

Обсяги виробництва ПрАТ «Чинбар» за 2015-2018 рр. [108-111] 

Рік Натуральний вираз 
виробленої продукції, 

кв. м. 

Приблизна кількість 
відходів, тис. т 

2015 146431 - недублені – 183,0; 
- дублені – 146,4 

2016 186359 - недублені – 232,9; 
- дублені – 186,4 

2017 235101 - недублені – 293,9; 
- дублені – 235,1 

2018 141486 - недублені – 176,9; 
- дублені – 141,5 

 

Головною проблемою виробництва є утилізація жировмісних відходів, які 

утворюються в процесі підготовки сировини до дублення (так звані недублені). 

Недублені відходи можна поділити на 3 типи залежно від стадії: 

1. відходи першої та другої відмоки шкур свиней (жир сирець з 

домішками NaCl та Na2CO3 та поверхнево активні речовини (ПАР)), 

2. відходи першої та другої відмоки шкур ВРХ (міздря (білок і жир) з 

домішками NaCl та Na2CO3 та ПАР), 

3. відходи після зоління (міздря з домішками Са(ОН)2, Na2S, ПАР). 

 



60 

 
Завод «Слава» (м. Васильків) 

За останні 5 років виробництва шкіри з шкур ВРХ та телят ТОВ «Слава», не 

маючи технології переробки відходів виробництва, розмістило на полігонах ТПВ 

1736,462 тис. тон недублених відходів (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Обсяги недублених відходів, що утворилися внаслідок діяльності ТОВ 

«Слава» за 2015-2018 рр. [112] 

Рік Кількість відходів, тис. т 

2015  недублені – 283,6

2016  недублені – 436,1

2017  недублені – 421,7

2018  недублені – 280

2019  недублені – 315

 

Головною проблемою заводу «Слава» є утилізація колагено- та жировмісної 

міздрі, що утворюється в процесі підготовки сировини до дублення. Недублені 

відходи заводу «Слава» можна поділити на 2 типи залежно від стадії: 

1. відходи після першої відмоки шкур молодої ВРХ (міздря з домішками 

NaCl та Na2CO3 та ПАР); 

2. відходи після другої відмоки шкур (міздря з домішками Na2S, 

Ca(OH)2, каолін, ПАР, NaCl, шерсть ВРХ). 

В залежності від технологічних умов процесу виробництва шкіряної 

продукції на різних етапах використовують велику кількість хімічних сполук та 

асептичних засобів, таких як Na2CO3, Ca(OH)2, Na2S, етаноаміни, каолін, ПАР. 

Високі концентрації вказаних компонентів впливають на технологічні параметри 

зброджування відходів. Однак, правильно підібрані концентрації субстрату у 

метантенку, можуть давати стабільний вихід біогазу. 

Як основний субстрат для зброджування використовували: 

1) жировмісні відходи виробництва шкірзаводу «Чинбар» (м. Київ, 

Україна), які за своїм складом містять різні хімічні домішки (табл. 2.3); 
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2) міздрю з виробництва шкіри з ВРХ заводу «Слава» (м. Васильків, 

Україна), яка за своїм складом містять різні хімічні домішки (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

 Вміст компонентів у складі жирових відходів виробництва шкіри 

№ Зразок Вміст компонентів 

1 
Продукт оброблених шкір свиней, 
«Чинбар» 

Na2CO3, Ca(OH)2, Na2S, ПАР, 
шерсть, антисептики 

2 Чистий свинячий жир, «Чинбар» NaCl 

3 
Продукт оброблених шкір великої 
рогатої худоби (ВРХ), «Чинбар» 

Ca(OH)2, Na2CO3, Na2S, ПАР, 
каолін, шерсть, антисептики 

4 
Продукт необроблених шкір 
свиней, «Чинбар» 

Na2CO3, ПАР 

5 Міздря першої відмоки, «Слава» 
Na2CO3, ПАР, антисептик, 
суміш етаноамінів 

6 Міздря другої відмоки, «Слава» 
Ca(OH)2, NaCl, Na2S,  NaH, 
каолін, антисептик, суміш 
етаноамінів 

 

Іншою проблемою є склад жировмісної сировини – відходів зі шкір свиней. 

Жир за хімічним складом містить в основному вуглець, водень і кисень, та не 

містить азоту необхідного для забезпечення процесу зброджування. Дану 

проблему можна вирішити за допомогою косубстратів, які містять азот. Таким 

косубстратом може бути послід, гній ВРХ, зелена маса рослин, овочеві відходи. 

Як косубстрат було використано наступну сировину: 

1) курячий послід із фермерського господарства (Житомирська обл., 

Україна) з безпідстилковим способом утримання птиці; 

2) гній ВРХ із фермерського господарства (Житомирська обл., Україна) 

з безпідстилковим способом утримання худоби; 

3) обгортки качанів кукурудзи із фермерського господарства 

(Житомирська обл., Україна); 

4) надлишковий активний мул з очисних споруд після стадії стабілізації 

осаду (м. Васильків, Україна); 
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5) картопля із фермерського господарства (Житомирська обл., Україна), 

яку подрібнювали з метою імітації картопляного жому; 

Для порівняння виходу біогазу з різних за складом жирових відходів 

використовували: 

1) чистий перетоплений свинячий жир заводу «Чинбар»; 

2) перетоплений технічний курячий жир з підприємства виробництва 

птиці (ПрАТ «Оріль - Лідер», Дніпропетровська обл., Україна); 

3) технічний риб’ячий жир з підприємства виробництва біогазу (ПрАТ 

«Оріль - Лідер», Дніпропетровська обл., Україна). 

Як інокулят було використано асоціацію мікроорганізмів після анаеробного 

зброджування посліду з відходами кукурудзи з кафедри екобіотехнології та 

біоенергетики факультету біотехнології і біотехніки Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». 

 

2.2.1 Методика визначення сухого залишку, зольності та сухої органічної 

речовини  

 

При загрузці біореакторів основними характеристиками сировини, яку 

піддавали анаеробному зброджуванню, були: сухий залишок (CР), зольність (А) 

та суха органічна речовина (СОР). 

Визначення маси зразків проводили за допомогою ваги Scout PRO модель 

SPE–123 (США). Оцінку результатів аналізу та контроль точності згідно ГОСТ 

26712-94 [113]. 

Визначення сухого залишку 

Масова частка сухого залишку (𝑤 ) визначається методом визначення 

втрати маси відібраної проби при висушуванні її до постійної маси за формулою: 

𝑤
 ч ∙ 100, %                                            (2.1) 
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де 𝑤  – масова частка сухого залишку, %; 

1m  – маса чашки із сухим залишком 

після висушування, г;  𝑚ч – маса пустої чашки, г; т2 – маса наважки до 

висушування, г. 

У твердій сировині (жировмісні відходи, послід, гній, кукурудза, картопля) 

визначають масову частку вологи (𝑤 , а в рідкій сировині (активний мул, 

інокулят) визначають масову частку сухого залишку (𝑤 ). 

Підготовка до аналізу: випарювальні фарфорові чашки попередньо 

висушували до постійної маси в сушильній шафі 2В–151 (виробник Росія) при 

температурі 105 – 110 °С і зважували. Похибка при зважуванні становила не 

більше 0,01 г.  

Для визначення сухого залишку та масової частки вологи відбирали пробу 

масою 3 г в трьох повторностях.  

Для визначення масової частки вологи використовували попередньо 

висушені випарювальні чашки, в які поміщали проби, та сушили в сушильній 

шафі, попередньо нагрітій до температури 105-110 °С, протягом 5 годин. Потім 

чашу з наважкою виймали із сушильної шафи, охолоджували в ексикаторі 

протягом 30 хв і зважували. Кожне наступне зважування проводили після 

висушування протягом 30 хв і охолодження чаші з наважкою в ексикаторі 

протягом 30 хв. Похибка при зважуванні становила не більше 0,01 г. 

Для визначення масової частки сухого залишку пробу поміщали в фарфорову 

чашку та випарювали на водяній бані до постійної ваги. Наважку висушували при 

температурі 105 – 110 °С в попередньо нагрітій сушильній шафі. Перше 

зважування проводили через 1 год, повторне через 30 хвилин. Щоразу перед 

зважуванням чашку з наважкою охолоджували в ексикаторі протягом 30 хв. 

Кінцева розбіжність значень не повинна перевищувати 0,01 г.  

Визначення зольності 

Зольність визначається методом встановлення втрати маси проби сировини 

після прожарювання при температурі 800 °С [114]. 
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Для визначення масової частки золи використовують сухий залишок наважки 

після визначення масової частки вологи. Сухий залишок ретельно перемішують 

та відбирають пробу. Дослід проводиться в трьох повторностях.  

Підготовка до аналізу: сухі фарфорові тиглі попередньо прожарювали в 

муфельній печі марки ПМ–8 (виробник – Росія) при температурі 800 °С до 

постійної маси. Похибка при зважуванні становила не більше 0,001 г. 

Для проведення аналізу наважку поміщали в фарфорові тиглі. Тиглі 

поміщали в холодну муфельну піч, поступово доводячи температуру до 800 °С. 

Прожарювали при цій температурі протягом 2 год. 

Масову частку золи (А, %) обчислювали за формулою: 

А
 т ∙ 100, %                                              (2.2) 

де 
1m  – маса тигля з наважкою після прожарювання, г; 𝑚т  – маса підготовленого 

тигля, г; т2 – маса наважки до прожарювання, г. 

Визначення СОР 

Вміст сухих органічних речовин (СОР, %) для загрузки субстрату у 

біореактори у вологих зразках проводили за формулою: 

СОР СР∙ А
, %

                                        (2.3) 
де 𝑤  – масова частка сухого залишку, А – зольність. 

У табл. 2.4 та 2.5 наведено визначені зольність та СОР жировмісної сировини 

та косубстратів, відповідно.  

Таблиця 2.4 

Вміст сухої речовини та зольність органічних відходів виробництва 

шкіри 

Зразок Вологість, % Зольність,% СОР,% 
Продукт оброблених шкір 
свиней 

62,40±3,12 20,60±1,03 17,00±0,85 

Чистий свинячий жир 1,90±0,095 0,13±0,007 97,97±4,90 
Продукт оброблених шкір 
ВРХ 

64,95±3,25 24,49±1,22 10,56±0,53 

Продукт необроблених 56,88±2,84 8,13±0,41 34,99±1,75 
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Зразок Вологість, % Зольність,% СОР,% 

шкір свиней 
Міздря першої відмоки 81,5±3,26 4,5±0,22 14±0,7 
Міздря другої відмоки 85,3±2,56 5,6±0,28 9,1±0,45 

 

Таблиця 2.5 

Вміст сухої речовини та зольність косубстратів 

Сировина для 
зброджування 

Вологість, 
% 

Зольність, 
% 

СОР, %  Примітки 

Відходи 
кукурудзи 

68,143 3,407 2,48 0,099 29,377 1,469
Часточки 2-3 мм, вміст 
азоту 2,8 %, вміст Р2О5 

1,8 % за СР1 

Лушпиння 
картоплі 

73,703 3,680 0,323 0,012 25,974 1,030
Часточки 2-4 мм, вміст 
азоту 0,8 %, вміст Р2О5 

0,2 % за СР1 

Яблучний жом 79,511 2,380 0,116 0,004 20,373 0,815
Імітований, вміст азоту 
1,1 %, вміст Р2О5 1,4 % 

за СР1 

Курячий 
послід 

61,10±3,05 28,900±1,445 10,0±0,5 

Подрібнений в 
кавомолці, вміст азоту 

18,4%, вміст Р2О5 14,3 % 
за СР1 

Гній ВРХ 83,10±3,71 15,18±0,65 1,72±0,08 
Вміст азоту 5,6%, вміст 

Р2О5 3,2 % за СР1 
Надлишковий 
активний мул 

97,20±4,86 1,90±0,08 0,90±0,04 Містить важкі метали1 

1 дані з літератури [115] 

 

З метою порівняння виходу біогазу із жировмісних відходів різного 

походження було використано курячий та риб’ячий жир, характеристики яких 

наведено в табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 

Вміст сухої речовини та зольність жиру різного походження 

Косубстрат Вологість, % Зольність,% СОР,% 
Курячий жир 52,95±2,64 2,45±0,12 44,60±2,23 
Риб’ячий жир 1,00±0,05 0,20±0,01 98,80±4,94 

 

Продовження таблиці 2.4 
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2.2 Визначення компонентного складу біогазу методом хроматографії 

 

Склад біогазу, що отримували в процесі досліджень, визначали за допомогою 

газового хроматографа ЛХМ–8–МД (РФ) за стандартною методикою [116].  

Проби біогазу для хроматографічного аналізу відбирали за допомогою 

металевих шприців (виробник Україна).  

Температура випарювача та детектора становить 50 °С, а струм детектора – 

50 мА. Газ-носій – аргон, швидкість протоку 30 см3/хв. 

 

2.3 Методика визначення видів метаногенів в асоціації мікроорганізмів 

 

З метою визначення мікроорганізмів анаеробної асоціації, які здатні 

споживати жировмісні відходи, що містять хімічні сполуки, було проведено 

ампліфікаційний аналіз вирощеної на спеціальному середовищі асоціації 

мікроорганізмів та отримано інформацію про структуру генів за допомогою 

флюоресцентної термоядерної секвенції очищених плазмідних ДНК. 

Вирощування асоціації 

Для визначення видового різноманіття мікроорганізмів, культуру 

адаптованих до жировмісних відходів мікроорганізмів (інокулят із установки 

анаеробного зброджування жировмісної сировини) в об’ємі 5 мл пересаджували 

на стерильне поживне середовище з дріжджовим автолізатом (табл. 2.7). 

Стерилізацію проводили в автоклаві ВК-75-01 (Росія) за температури 120 ̊ С тиску 

250 кПа тривалість 1 година.  

Для вирощування використовували стерильні реактори об’ємом 0,4 дм3 з 

коефіцієнтом заповнення 0,3. Анаеробні умови створювали за рахунок 

продування рідкого поживного середовища технічним аргоном (І сорт, об’ємна 

частка кисню становила не більше 0,04%). Культивування проводили при 

температурі 37 ± 1 0С в сухо-повітряному термостаті ТС–80М з перемішуванням 

1 раз на добу. Нарощування культури здійснювали протягом 3-х діб, після чого 10 
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мл нарощеного інокуляту пересаджували в стерильні реактори на свіже поживне 

середовище (табл. 2.7) і за тих же умов  культивували протягом 5 діб. 

Таблиця 2.7 

Компонентний склад культурального середовища 

№ Реактив PubChem Substance ID Кількість, г/дм3 

1 KH2PO4  341139349 1 г 

2 NH4Cl 223741192 1 г  

3 MgCl2 8145956 0,047 г  

4 CaCl2 8145870 0,23 г  

5 NaHCO3 223763081 1 г  

6 Na2Sꞏ9H2O  252509980  0,5 г 

7 CH3COONaꞏ3H2O 24899760 4,15 г  

8 Дріжджовий автолізат*  0,1 см3  

*40 г пресованих дріжджів розчиняли у дистильованій воді, додавали 0,4 г Na2HPO4, доводили 
до 200 см3 дистильованою водою. рН доводили до значення 6,1 за допомогою 1 н розчину 
NaOH. До одержаного розчину додавали 1 см3 хлороформу. Витримували в термостаті 
протягом 2 діб при 37 0С. Після цього доводили рН до 7,4 за допомогою 1 н розчину NaOH, 
кип’ятили 20 хв та охолоджували. 

 
Виділення ДНК 

Для виділення ДНК використовували 50 см3 нарощеної культури, яку 

переносили у стерильну пробірку, центрифугували при 5 000 об/хв протягом 10 

хв. З отриманого осаду виділяли ДНК за методикою виділення ДНК агробактерій 

[117].  

Отриманий осад мікроорганізмів переносили у мікропробірку (Eppendorf    

1,5 см3), у пробірку на 1,5 см3 додали 0,3 см3 ТЕН буферу (для одержання 100 см3 

розчину змішували 1 см3 1 М основи Tris (pH 10-11) і 0,2 см3 0,5 М EDTA, 

доводили до 100 см3 бідистильованою водою, та довели рН до значення 8 соляною 

кислотою HCl) і ресуспендували осад. У пробірку з осадом додали 0,1 см3 5% 

саркозилу, після чого гомогенізували його перемішуючи пробірку зверху вниз. 
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Додали 0,01 см3 протеїнази К, 0,05 см3 РНКази А, перемішали, після чого 

інкубували при 37 ℃ протягом 30 хв на термошейкері (Еppendorf Thermomixer 

comfort). Після інкубації, у пробірку додавали 0,2 см3 суміші фенол: хлороформ, 

інтенсивно струшували до утворення піни, після чого центрифугували на 

центрифузі (Еppendorf Centrifuge 5418) при 12000 об/хв протягом 5 хв. Верхню 

водну фазу відбирали у нову стерильну мікропробірку, повторно додавали 0,2 см3 

суміші фенол: хлороформ, інтенсивно струшували, осаджували на центрифузі при 

12000 об/хв протягом 5 хв. Верхню водну фазу відбирали у нову пробірку, 

додавали 0,4 см3 хлороформу, збовтували протягом 1 хв і центрифугували при 

12000 об/хв протягом 5 хв. До відібраної верхньої фази додавали 0,04 см3 3М NaAc 

(рН 5,0), перемішували, додавали 0,8 см3 96% охолодженого в морозилці етанолу, 

перемішували  та поміщали в морозильну камеру за -20 ℃ на 5 хв. Холодну суміш 

центрифугували при 12000 об/хв протягом 5 хв, зливали надосадову рідину, 

залишки рідини відбирали носиком самплера та висушували осад при 55 ℃ 

протягом 5 хв. Осад ДНК розчиняли у 0,05 см3 ТЕ-буферу (10 мМ Tris–HCl, рН 

8,0, 1 мМ ЕДТА [118]), зберігали при -20 ℃.  

Концентрацію та якість очищеної ДНК вимірювали на біофотометрі Bio 

Photometer Plus Eppendorf v.1.35 за стандартною методикою [119]. 0,005 см3 ДНК 

проганяли у 0,8% агарозному гелі у ТАЕ (буфер на основі Tris-Аcetate-EDTA) 

буфері для підтвердження концентрації ДНК, візуалізації РНК, оцінки 

фрагментації ДНК. Використовували маркер молекулярної ваги – 400 нг Lambda 

DNA/Hindlll (Thermo Scientific) [120]. 

Виявлення генів 

Компоненти реакційної суміші у кількості, що наведено в табл. 2.8, вносили 

в пробірки та додавали по 0,001 см3 загальної ДНК мікроорганізмів. В якості 

негативного контролю в окрему пробірку замість загальної ДНК вносили ТЕ 

буфер. Провели ампліфікацію за допомогою приладу Eppendorf Mastercycler 

personal AG 22331 (Germany). Параметри реакції для кожного виду обирали із 

значень, що наведено в табл. 2.9. 
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 Таблиця 2.8 

Суміш для полімеразної ланцюгової реакції 

Назва реактиву Функція в реакції Об΄єм, мкл 

10 мкМ F Форвардний праймер 0,5 
10 мкМ R Реверсний праймер 0,5 
2 мкМ дНТФ Суміш 

дезоксинуклеотидтрифосфатів 
2,0 

10× reaction buffer B Буфер 2,0 
MgCl2 Сольовий розчин, кофактор 

ДНК-полімерази 
1,6 

5 од/мкл DNA Polymerase 
(Solis BioDyne) 

Термостабільна полімераза 0,1 

60%-ї суміш 
сахароза:крезол 

Завантажувальний буфер 2,0 

Milli–Q water Деіонізована вода 10,3 
ДНК Матриця 1,0 
  

У дослідженні використовували 3 пари праймерів, послідовності яких 

зазначено в табл. 2.9. Перша пара праймерів – A109f + A934b – це універсальні 

Аrchaea-специфічні праймери, які зазвичай використовуються для аналізу 

різноманітності анаеробної мікробної спільноти [121]. 

Праймери Arch f 364 + Arch r 1386 є специфічними до домену Archaea 

(Methanobrevibacter smithii PS DSM 861, Methanobrevibacter ruminantium DSM 

1093, Methanosphaera stadtmaniae DSM 3091, Methanobacterium formicicum C5/1, 

Methanoculleus olentangyi DM2, Methanosarcina barkeri CM1, Methanococcus voltae 

DSM 1537) [122].  

Праймери mtbA (LMTBA + RMTBA) розроблені спеціально для визначення 

метаногенів анаеробної асоціації і є фрагментами гену, що кодує фермент 

метиламін-специфічний корніноідний білок: коензим М метилтрансферазу, що 

забезпечує перетворення перехідних сполук метиламінів (монометиламін, ди- та 

три-метиламін) у  метил-коензим М, що є попередником метану (рис. 2.1) [123]. 
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Таблиця 2.9 

Характеристика використовуваних праймерів  

(виробник БІОЛАБТЕХ ЛТД Україна-Німеччина) 

 
Назва  

 
Послідовність 

Розмір 
очікуваного 

продукту 

Температурний 
режим 

ампліфікації 

 

A109f + 
A934b 

A109f: 5’-ACKGCTCAGTAACACGT-3’ 

A934b: 5’-GTGCTCCCCGCCAATTCCT-3’ 

 

 

800-840 bp 

1 – 94 ℃  04:00 
2 – 94 ℃  00:30 
3 – 52℃  00:40 
4 – 72 ℃  01:30 
5 – 25 
6 – 72 ℃  05:00 
7 – 22 ℃  01:00 

 
mtb A 
(LMTBA + 
RMTBA) 

LMTBA: 5′- TTCTCCCTTGCMCAGCA -3′ 

RMTBA: 5′- ACWGGRTCVAGRTTWCC -3′ 

 

413 bp 

 

1 – 96 ℃  03:00 
2 – 96 ℃  00:30 
3 – 55 ℃  00:40 
4 – 72 ℃  00:40 
5 – 39 
6 – 72 ℃  05:00 
7 – 72 ℃  03:00 

 

Arch f 364 + 
Arch r 1386 

Archf364: CCTACGGGRBGCAGCAGG 

Archr1386:GCGGTGTGTGCAAGGAGC 

 

 

 

1072 bp 

1 – 95 ℃  03:00 
2 – 95 ℃  00:30 
3 – 58 ℃  00:15 
4 – 72 ℃  00:30 
5 – 25 
6 – 72 ℃  05:00 
7 – 72 ℃  03:00 

1 – перша денатурація, 2 – друга денатурація, 3 – відпал праймерів, 4 – елонгація, 5 – 
кількість циклів від 2 до 5, 6 – фінальна елонгація, 7 – температура  

 

 

Рис. 2.1. Схема синтезу метану з метиламінів за участі ферментів, де 1 – 

монометиламін метилтрансфераза, 2 - диметиламін метилтрансфераза, 3 - 

триметиламін метилтрансфераза 
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Після закінчення ампліфікації на приладі для електрофорезу Cleaver 

MultiSUB Choice проводили електрофоретичне розділення продуктів ампліфікації 

у 1,2 % агарозному гелі з використанням LB (lithium borate)-буферу (10 мМ LiOH, 

H3BO3 до pH 8,5) [124], використовуючи маркер молекулярної ваги 400 нг Lambda 

DNA/Hindlll, за присутності бромистого етидію концентрацією 0,5 мкг/см3 [125] 

при напруженості поля 6 В/см протягом 60 хв. Пластинки гелю візуалізували на 

UV-трансілюмінаторі мLKB Bromma 2011 MACROVUE Transilluminator з 

фотоапаратом Canon EOS 600D. 

Продукти ампліфікації систем праймерів та ДНК було виділено з гелю за 

методикою [126] та клоновано вектором pUC19.  

Процес виділення продуктів ампліфікації включав наступні етапи:  

1. вирізання з гелю та осадження: продукти ПЛР акуратно вирізали з гелю та 

поміщали у пробірку (Eppendorf 1,5 см3), куди додавали рівний об'єм хлороформу 

(CHCl3) для видалення мінерального масла. Закриту пробірку збовтували 

протягом 30-40 с для перемішування шарів. Потім центрифугували протягом 2 хв 

у мікроцентрифузі (Еppendorf Centrifuge 5418) при 10000 об/хв для відділення 

верхнього (водного) та нижнього (органічного) шарів. Верхній шар, що містить 

ДНК, переносили у нову пробірку. 

2. солюбізація: до продукту ПЛР, об’єм якого було попередньо виміряно, 

додали 3 таких же об'єми 6 М розчину GuHCl та ретельно перемішали. 

3. інкубування з порошком кремнезему: до 2 мг ДНК (солюбізований 

розчин), додали 5 см3 суспензії порошку кремнезему (якщо ДНК було більше, ніж 

2,0 мг додавали 2 см3 суспензії порошку кремнезему на 1 мг ДНК) та інкубували 

протягом 5 хвилин при 57 °С на термошейкері (Еppendorf Thermomixer comfort).  

4. осадження ДНК у вигляді гранул з кремнеземом: суміш 

відцентрифуговували при 10000 об / хв протягом 15 секунд для утворення осаду 

гранул кремнеземний порошок / ДНК комплекс, супернатант видаляли за 

допомогою самплера. 

5. промивання ДНК: для промивання осаду у пробірку до осаду додали 

0,5 см3 96% охолодженого в морозилці етанолу, ресуспендували осад інтенсивним 
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струшуванням, центрифугували 15 с при 10000 об/хв,  процедуру проводили двічі. 

Після другого центрифугування супернатант зливали, а залишки етанолу 

видаляли за допомогою піпетки. Відкриті пробірки просушували на повітрі до 

повного висихання з метою повного видалення етанолу, який може гальмувати 

ферментативні реакції.  

6. завершальна елюція: повторно суспендували осад гранул кремнезем / 

ДНК ТЕ буфером за допомогою струшування. Інкубували пробірки при 57 оС 

протягом 10 хвилин. Перемішували і центрифугували протягом 30 секунд при 

10000 об/хв, після чого в чисту пробірку обережно відбирали супернатант, що 

містить елюйовану ДНК. 

Елюйовану ДНК лігували з підготовленим (дефосфорильованим та 

очищеним) вектором pUC19. Кожна реакція лігування містила: 30 ммоль pUC19, 

90 ммоль елюйованої ДНК, 0,001 мкл лігази ДНК Т4, 1X буфер лігази та dH2O. 

Реакцію лігування проводили при кімнатній температурі протягом 16 годин. У 

якості контролю лігування використовували pUC19 без будь-яких продуктів ПЛР 

[127]. 

Для трансформації E.coli вирощували в 100 см3 рідкого середовища L-B, що 

містить 100 мкг/см3 ампіциліну при 37 ºC протягом ночі при перемішуванні. 

Продукт лігування трансформували в компетентні клітини E. coli DH5α за 

допомогою методу теплового шоку. Продукти лігування обережно перемішували 

з розмороженими клітинами, суміш інкубували протягом 30 хв на льоду, 2 хв при 

42 °C і 2 хв знову на льоду. 1 см3 рідкого середовища L-B додавали до загального 

об'єму і інкубували при 37 °С протягом 1 години на термошейкері. 

Трансформанти на добу висаджували на агаризоване L-B, що містить 100 мкг / см3 

ампіциліну, 800 мкг X-gal та 400 мкг IPTG. Після детекції рекомбінантних білих 

клонів (бактерії з рекомбінантними плазмідами pUC19) їх одиничні колонії 

пересаджували на чашки Петрі з 1,6 % амінопептидним поживним середовищем 

із ампіциліном (100 мкг/см3). Після інкубації протягом 18 год відбирали одиничні 

колонії та вирощували протягом ночі в 3 см3 рідкого середовища L-B, що містить 

100 мкг / см3 ампіциліну при 37 °С при перемішуванні. З нічної культури бактерій 
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виділяли плазмідну ДНК [128]: осаджували при 4000 об/хв протягом 5 хв. 

Супернатант видаляли, а осад ресуспендували в 0,2 см3 промивного розчину (50 

мг/100 см3 глюкози, 25 мM Tris-HCl, pH 8, 10 мM ЕДТА, рН 8), залишали на 5 хв 

при кімнатній температурі. До суспензії додавали 0,4 см3 розчину 0,2 Н NaOH з 

1%-ним лаурилсульфатом натрію, після чого інкубували протягом 5 хв при 0 °С. 

Додавали 0,2 см3 охолодженого 10 М ацетату амонію, після чого суміш 

витримували 5 хв на льоду та центрифугували протягом 10 хв при 16000 об/хв. 

Супернатант переносили до чистих пробірок, куди додавали 0,5 см3 ізопропанолу, 

знову центрифугували 10 хв при 16000 об/хв та видаляли залишок ізопропанолу 

за допомогою самплера. Осад промивали в 70 %-му етанолі, після чого 

відцентрифуговували та за допомогою самплера обережно відбирали спирт, 

залишки спирту видаляли на повітрі висушуючи суміш за кімнатної температури 

при відкритих пробірках. Отриману ДНК розчиняли в 0,05 см3 ТЕ буферу.  

Чистоту отриманих ДНК перевіряли за допомогою електрофорезу у 0,8%-

ному агарозному гелі.  

Інформацію про структуру генів було отримано за допомогою 

флюоресцентної термоядерної секвенції очищених плазмідних ДНК на 3730XL 

секвенаторі (Sangon Biotech (Shanghai) Co., Ltd.) [129]. 

 

2.4 Лабораторна біогазова установка   

 

Лабораторний реактор 13 завантажували через отвір 8, який розташовано на 

кришці реактора (рис. 2.2). Через отвір завантажували попередньо подрібнені та 

гомогенізовані жировмісні відходи та косубстрат у відповідному співвідношенні. 

Після введення інокуляту у реактор додавали водопровідну воду для дотримання 

розрахункової вологості.  
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Рис. 2.2. Лабораторна біогазова установка [130]: 1 – кран, 2 – газгольдер, 3 – 

трубопровід, 4 – привід, 5 – пульт, 6 – елемент управління, 7 – вихід біогазу, 8 – 

отвір для завантаження реактора, 9 – ущільнення, 10 – мішалка, 11 – рубашка 

реактора, 12 – інертний носій виконаний шарами, 13 – реактор, 14 – кран 

вивантаження реактора, 15 – елемент підігріву 
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Для рівномірного розподілу сировини її завантаження проводили при 

працюючий мішалці 10 на низьких обертах, що працює від приводу 4 типу Г–31 

(виробник СРСР), які регулюються елементом управління 6. Для запуску даного 

приводу використовується асинхронний конденсатор на 4 мФ.  

Після завантаження реактор закривається, а кришка реактора у місці 

ущільнення 9 герметизується силіконовим герметиком.  

У середині реактора на кріпленнях 1 шарами розміщено інертні волокнисті 

носії 2, на яких після подачі інокуляту вперше іммобілізується асоціація 

мікроорганізмів (рис. 2.3). При наступних завантаженнях реактора на інертних 

волокнистих носіях буде міститися додаткова іммобілізована асоціація 

мікроорганізмів. Шари інертних волокнистих носіїв містять отвори 3, через які 

сировина проходить до нижньої частини реактора, де на нижньому шару 

інертного волокнистого носія отвори відсутні.  

а    б  

Рис. 2.3. Шари інертного носія в розрізі реактора (а) та нижній шар (б), де 1 

– кріплення, 2 – інертний носій, 3 – отвір без інертного носія, 4 – вісь, 5 – 

рубашка, 6 – реактор 

 

Для рівномірного розподілу сировини в об’ємі реактора та температури 

здійснюється постійне перемішування зі швидкістю 60 – 100 об/хв. Температура 

в реакторі підтримується постійною в межах 40 ± 2 0С. Реактор має рубашку для 

підігріву 11 (рис. 2.2), що забезпечує рівномірний розподіл температури у 
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середині реактора. Температура в реакторі підтримується за рахунок елементу 

підігріву 15 та регулюється від пульта 5. Біогаз, що утворюється в реакторі, через 

вихід 7 по трубопроводу 3 надходить до системи збору біогазу 2, відвід біогазу з 

системи збору на спалювання проводиться через кран 1. 

По завершенню процесу ферментації зброджений субстрат (дігестат) 

видаляється з реактора через трубопровід у днищі реактора, на якому встановлено 

кран 14. Дігестат зневоднювали, після чого тверду фракцію висушували та 

використовували для дослідження можливості його застосування у якості 

біодобрива, а рідку фракцію використовували як інокулят або рідке органічне 

добриво для досліджень.   

 

2.5 Дослідження використання дігестату як добрива 

 

Дігестат поділили на рідку і тверду фракцію за допомогою лабораторного 

сита (розмір комірок 0,5 мм). Рідку фракцію зберігали при температурі 4 ℃ в 

холодильнику, при внесенні в грунт нагрівали до кімнатної температури. Тверду 

фракцію сушили в термостаті при температурі 40 ℃, після сушіння подрібнювали 

у зерномолці і зберігали в герметичній ємності при кімнатній температурі. 

Для вирощування рослин використовували стерилізований грунт 

PLANTAGROW Універсальний (рН 5,0-7,0, виробник Україна). До наважки 

ґрунту (25 г) додавали добриво і змішували суміш в зерномолці, звідки 

переносили у ємності для вирощування культур. 

Норми внесення добрив (табл. 2.10) приймали за аналогією з твердим гноєм 

ВРХ та гноївкою для кожної культури окремо [131], норми внесення перерахували 

з т/га в г/см2.  

У якості рослин для пророщування були обрані культури, які найбільш 

популярні для України: пшениця, соняшник, кукурудза. 
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Таблиця 2.10  

Норми внесення біодобрива для с/г культур 

Культура 
Рідке добриво Тверде добриво 

т/га г/см2 т/га г/см2 

1 2 3 4 5 

Пшениця 0,5 0,005 5 0,05 

1 0,0109 15 0,15 

1,5 0,0152 25 0,25 

2 0,02 35 0,35 

Соняшник 1 0,0109 15 0,15 

1,5 0,0152 25 0,25 

2 0,02 35 0,35 

Кукурудза  1 0,0109 5 0,05 

1,5 0,0152 15 0,15 

2 0,02 25 0,25 

 

Пшениця яра сорт Надра (ННЦ «Інститут землеробства НААН», Україна). 

Сорт демонструє прекрасну стійкість до посухи, вилягання, осипання, до 

поширених захворювань, шкідників. Рекомендовані зони для вирощування – 

Полісся, Лісостеп України. Тип сорту – інтенсивний. Група стиглості – 

середньорання. Вегетаційний період – 102-104 дні. Потенціал врожайності –         

70 ц/га. 

Сонях Ясон (ООО НТРР Агросенсервіс, Україна). Вегетаційний період – 100-

105 днів. Потенціал врожайності – 50 ц/га. Має розвинену кореневу систему, 

високу стійкість до хвороб, вилягання і обсипання, стрес-, холод- і посухостійкий, 

не схильний до дзиги та борошнистої роси. Характеризується швидким 

початковим зростанням. 

Кукурудза цукрова Делікатесна («Наша грядка», Україна) –ранньостиглий 

сорт. Вегетаційний період від сходів до технічної стиглості 80-90 днів. Рослина 
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середньоросла. Теплолюбна рослина, вимоглива до світла, не виносить затінення. 

Чуйна на поливи.  

Для прискорення пророщування зерно замочували у звичайній воді на 1 добу. 

Посів проводили лунковим способом, забезпечували щоденний полив, світловий 

режим був наближений максимально до природніх умов (березень-квітень) при 

кімнатній температурі. На кожний досліджуваний зразок суміші ґрунт-добриво 

сіяли по 10 зернин. Дослід проводили тричі. Максимальний термін експозиції – 

20 діб. 

 

2.6 Математична обробка отриманих результатів 

 

Дослідження зброджування жировмісних відходів та їх коферментацію 

проводили в трьох повторах, отримані результати апроксимували за допомогою 

методу найменших квадратів. 

Результати досліджень для зручності обробляли за допомогою програмного 

пакету Microsoft Office 2016 (Excel).  

При обрахунку результатів досліджень брали до уваги наступні похибки 

[132]: 

1. Для обрахунку результатів вирощування рослин на біодобриві 

використовували довірчий інтервал, що характеризує достовірність дослідів: 

ntX xq /  , 2.5

де x  – стандартне відхилення (розраховують з виразу дисперсії 

2 2

1

1
( )

1

u

x u
u

X X
u




 
  ), n – кількість дослідів; qt – значення критерію Стьюдента 

(залежить від числа степенів свободи 1 nf  і рівня значимості q  при певній 

довірчій імовірності P : q=1- P ). 

При обробці паралельних дослідів результати відкидалися за правилом 

«трьох сигм»: якщо результати експерименту виходили за межі xX 3 , такі 

результати відкидалися і статистичні показники перераховувалися. 
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2. Похибка середнього квадратичного відхилення середнього 

арифметичного значення результатів вимірювань:  

m
n


 , 2.6

де σ – середнє квадратичне відхилення, n – кількість повторів. 

Креслення апаратурної та технологічної схеми здійснювали за допомогою 

програми Autodesk AutoCAD 2014. 

Аналіз секвенованих послідовностей проводили на сайті NCBI за допомогою 

пошукового інструменту базового локального вирівнювання «BLAST» [133] – 

програмі, що слугує для пошуку гомологічних нуклеотидних або амінокислотних 

послідовностей нуклеїнових кислот і білків, відповідно. Обирали програму 

аналізу нуклеотидних послідовностей «nucleotide» blast. У вікно «Enter Query 

Sequence» вставили досліджувану нуклеотидную послідовність. У звіті BLAST, де 

вказуються близькородинні послідовності в графічному вигляді та у таблиці, 

відбирали за відсотком ідентичності не нижче 90. 

 

Висновки до розділу 

 

Методики досліджень, що використовуються у роботі, дозволяють адекватно 

оцінити можливості анаеробного зброджування жировмісної сировини, визначати 

необхідні характеристики субстрату, компонентний склад біогазу, різновидність 

мікроорганізмів, що цілком дозволяє вирішити поставлені задачі досліджень. 

 

Публікації за результатами роботи розділу:  

Голуб НБ, Шинкарчук МВ, Козловець ОА, Потапова МВ, винахідники; Голуб 

НБ, Шинкарчук МВ, Козловець ОА, Потапова МВ, патентовласники. Установка 

для отримання біогазу з жировмісних відходів. Патент України на корисну модель 

UA 135483. 2019 лип. 10. 
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РОЗДІЛ 3                                                                  

ВПЛИВ ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА НА ПРОДУКУВАННЯ МЕТАНУ В 

ПРОЦЕСІ АНАЕРОБНОГО ЗБРОДЖУВАННЯ ЖИРОВМІСНОЇ 

СИРОВИНИ 

 

Анаеробне зброджування жирів дає найбільший вихід біогазу, вміст метану 

в якому становить 68% (табл. 3.1) [134]. Тому утилізація жировмісних відходів 

шляхом анаеробного зброджування не тільки вирішує проблему їх переробки, що 

зменшує накопичення органічних відходів в навколишньому середовищі, а й має 

енергетичний потенціал для виробництва чистої енергії. 

Таблиця 3.1  

Вихід біогазу та вміст метану в сировині [134] 

Сировина Вихід біогазу [дм3/кг, СОР] Вміст метану [%] 

Білки  700 71 

Жири  1250 68 

Вуглеводи  790 50 

 

Раціональний вміст субстрату та правильно підібране співвідношення 

субстрат : інокулят у системі реактора пришвидшує процес зброджування та 

збільшує вихід біогазу, що, відповідно, покращує експлуатаційні характеристики 

біогазової установки. При цьому основним лімітуючим параметром при 

зброджуванні будь-якої сировини є забезпечення співвідношення C:N  та  рН 

робочого середовища, що, відповідно, впливає на ефективність перетворення 

сировини асоціацією мікроорганізмів.  

Вихід біогазу та біометану також залежить від вмісту в субстраті інгібуючих 

хімічних сполук, таких як NaCl, NаНCO3 та антибіотики. Анаеробна асоціація 

мікроорганізмів здатна до адаптації до таких речовин при певному їх вмісті в 

середовищі існування, однак граничних показників, за яких процес утворення 

біогазу з жировмісної сировини може проходити стабільно, немає.   
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Тому, для забезпечення раціонального процесу анаеробного зброджування 

жировмісної сировини нагальними питаннями є: 

- підбір раціонального складу субстрату та співвідношення субстрат : 

інокулят, 

- забезпечення сталого рівня рН робочого середовища, 

- дотримання граничного рівня інгібуючих сполук у субстраті. 

 

3.1 Вплив складу та походження жировмісної сировини 

3.1.1 Аналіз виходу біогазу при зброджуванні жировмісної сировини різного 

походження 

 
Метою дослідження було отримати залежність виходу біогазу від 

походження тваринного жиру. Такий аналіз показує чи можлива інтерпретація 

одержаних параметрів для одної сировині переносити на технологічні процеси для 

іншого складу жировмісної сировини.  

Джерелом сировини для аналізу було обрано жири різного тваринного 

походження: чистий перетоплений свинячий (завод «Чинбар», м. Київ), 

перетоплений технічний курячий жир та технічний риб’ячий жир (ПрАТ «Оріль - 

Лідер», Дніпропетровська обл.) ( компонентний склад жирів наведено у табл. 2.3-

2.4 і 2.6).  

Зброджування жиру проводили у стандартному режимі (Т = 38 ± 2 оС) з 

перемішуванням протягом 25 діб. Концентрація сировини у реакторі об’ємом         

1 дм3 становила 10% за СОР (ступінь заповнення реактора 0,8). Частка інокуляту  

становила 20% за СОР. 

Вихід біогазу в процесі ферментації жировмісної сировини різного 

походження наведено на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Вихід біогазу (V) в процесі зброджування (t) жировмісної сировини 

різного походження: зразок 1 – свинячий жир, зразок 2 – курячий жир, зразок 3 – 

риб’ячий жир 

 

З графіку видно, що найбільший вихід біогазу характерний для курячого та 

риб’ячого жирів, що можна пояснити легкою здатністю до гідролізу в процесі 

зброджування. У перші 1-5 діб відбувається деструкція сировини з виділенням 

СО2, при цьому вміст метану менше 50%. З 5-6 доби вміст метану у біогазі досягає 

50-70%, а показники виходу біогазу тримаються оптимуму до 13-14 доби, після 

чого ідуть на спад.  

Як видно з рис. 3.1. за використання свинячого жиру вихід біогазу значно 

менший у порівнянні з іншими видами жиру. Підвищення виходу біогазу у 2 рази 

по відношенню до початкових значень відбувається на 13 добу, максимальний 

стабільний вихід біогазу (600 см3 /доба) починається на 21 добу  на відміну від 

виходу біогазу за використання курячого та риб’ячого жирів. Виходячи з 

одержаних результатів можна констатувати, що свинячий жир потребує більшого 

періоду зброджування, або додаткової стадії підготовки сировини перед 

загрузкою в реактор (наприклад, додаткова стадія гідролізу, збагачення 

мікроелементами [115]). 
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Процес проходження метанового зброджування характеризується виходом 

біогазу (V) на одиницю сухої органічної речовини (грам СОР), яка бере участь у 

процесі зброджування. Даний показник наведено на рис. 3.2 при тривалості 

процесу бродіння 25 діб. Найкращий вихід біогазу становить 187,3 ± 8,2 см3/г СОР 

при зброджуванні курячого жиру, що на 44,9 ± 2,2% вище ніж показник 

зброджування свинячого жиру за той же період. Однак, при збільшенні терміну 

зброджування свинячого жиру до 30 діб, вихід біогазу становив 140,6 ± 6,9 см3/г 

СОР, що лише на 24,9 ± 1,2 % менше порівняно зі зброджуванням курячого жиру. 

 

Рис. 3.2. Вихід біогазу (V) на одиницю СОР (г) при зброджуванні 

жировмісної сировини за період 25 діб: 1 – свинячий жир, 2 – курячий жир, 3 – 

риб’ячий жир 

 

Такий вихід біогазу при зброджуванні курячого та риб’ячого технічних жирів 

можна пояснити його складом, наявністю мінеральних солей, які необхідно для 

розвитку мікроорганізмів, (зольність курячого жиру на 94%, а риб’ячого на 35% 

більші ніж свинячого – табл. 2.4 і 2.6). 

Аналіз виходу біогазу із жировмісної сировини різного походження показав, 

що жировмісні відходи можуть слугувати високоенергетичною сировиною для 

отримання біогазу. Але параметри процесів зброджування відрізняються і для 

кожного виду сировини потрібно визначати свої умови проведення процесу. У 

разі однакових показників, як це характерно для курячого та риб’ячого жирів, 
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технологічні параметри, одержані для процесу з однією сировиною, можливо 

використовувати для інших.  

В промислових відходах жировмісна сировина містить різні органічні та 

неорганічні домішки, які можуть як сприяти процесу зброджування (як у зразку з 

курячим технічним жиром), так і призводити до інгібування процесу. Тому при 

використанні жировмісних відходів для отримання біогазу варто враховувати 

їхній склад та вплив домішок на процес ферментації. 

 

3.1.2 Вихід біогазу з жировмісних відходів шкіряного виробництва 

 

Метою дослідження було отримати залежність виходу біогазу при 

зброджуванні жировмісних відходів шкіряного виробництва з різних стадій 

обробки шкіри. Такий аналіз дає змогу оцінити реальний вплив сполук, що 

застосовують в технології виготовлення шкір на етапі підготовки шкіри до стадії 

дублення, на вихід біогазу, та визначити можливість їх використання як   

субстрату для метаногенезу.  

Джерелом сировини для аналізу було обрано жировмісні відходи з різних 

стадій підготовки шкіри до дублення заводу «Чинбар» (м. Київ): продукт 

оброблених шкір свиней (міздря після другої відмоки), продукт необроблених 

шкір свиней (міздря після першої відмоки), продукт оброблених шкір ВРХ (міздря 

після другої відмоки) та чистий перетоплений свинячий жир; та відходи заводу 

«Слава» (м. Васильків): міздря першої та міздря другої відмоки молодняка ВРХ (в 

тому числі шкіра телят). Відходи відрізняються різним вмістом додаткових солей 

та поверхнево активних речовин (табл. 2.3). Найбільший вміст неорганічних солей 

характерний для відходів, що отримано після обробки шкір ВРХ та свиней, а 

найменший вміст солі міститься у свинячому жирі. При цьому більший вміст СОР 

характерний для чистого свинячого жиру, а найменший – для міздрі з обробки 

шкір ВРХ. 

Зброджування жировмісних відходів проводили у стандартному режимі (Т = 

38 ± 2 оС) без перемішування протягом 12 діб. Концентрація сировини у реакторі 
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об’ємом 0,5 дм3 становила 5% за СОР (ступінь заповнення реактора 0,7). З метою 

запобігання спливання та утворення кірки, сировину наносили на поверхню 

волокнистого інертного носія. Вміст інокуляту 8 г за СОР. 

Вихід біогазу в процесі ферментації жировмісних відходів шкіряного 

виробництва із різних стадій обробки шкіри наведено на рис. 3.3. 

 

Рис. 3.3. Вихід біогазу (V) в процесі зброджування (t) жировмісних відходів 

шкіряного виробництва: 1 – продукт оброблених шкір свиней, 2 – свинячий жир, 

3 – продукт оброблених шкір ВРХ, 4 – продукт необроблених шкір свиней, 5 – 

міздря першої відмоки молодняка ВРХ, 6 – міздря другої відмоки молодняка ВРХ 

 

Як показано на рис. 3.3 у перші 2 доби відбувається адаптація анаеробної 

асоціації мікроорганізмів до жировмісної сировини. На 3-5 добу адаптована 

асоціація здійснює деструкцію сировини без виробництва метану, з виділенням 

тільки СО2. Починаючи з 6 доби вміст метану у біогазі зростає і досягає 52-70% 

на 12 добу ферментації для зразків з відходів шкір свиней та молодняка ВРХ. Усі 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V, см3

t, доба
Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 Зразок 4 Зразок 5 Зразок 6



86 

 
зразки, окрім продукту необроблених шкір свиней (зразок 4) мають помірно 

спадаючу динаміку виходу біогазу, починаючи з 10 доби.  

Результати хроматографічного аналізу якісного та кількісного вмісту 

компонентів біогазу наведено на рис. 3.4 (12-та доба зброджування).  

 

Рис. 3.4. Вміст компонентів біогазу (С) при ферментації жировмісних 

відходів: 1 – продукт оброблених шкір свиней, 2 – свинячий жир, 4 – продукт 

необроблених шкір свиней, 5 – міздря першої відмоки молодняка ВРХ, 6 – 

міздря другої відмоки молодняка ВРХ 

 

Найбільший вміст метану в біогазі характерний при зброджуванні 

обробленого продукту шкір свиней – 69,7 ± 3,3 %. Лише на 2,7% менший вміст 

метану в біогазі, що отримали внаслідок зброджування зразку необроблених шкір 

свиней. Майже однаковий вміст метану під час зброджування міздрі першої і 

другої відмоки, що залежить від однакового компонентного складу субстратів, 

при цьому варто врахувати, що вихід біогазу з міздрі другої відмоки на 34,5 % 

вищий, ніж вихід біогазу при зброджуванні міздрі першої відмоки. 

Відсутність проходження процесу бродіння у реакторі з відходами шкіри 

ВРХ (рис. 3.3) можна пояснити високим вмістом солей, згідно значення зольності 

сировини (табл. 2.4) та її складом (табл. 2.3). Висока концентрація солей 
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призводить до пригнічення життєдіяльності мікроорганізмів і, відповідно, 

припинення процесу утворення біогазу. 

До зниження виходу біогазу призводять підвищений вміст солей (зольність 

20,6 %) та значна кількість ПАР у відходах (табл. 2.3 та 2.4). Усім зразкам 

сировини, окрім чистого жиру, притаманна наявність соди, що дозволяє 

підтримувати оптимальне значення рН робочого середовища, сприятливе для 

проходження метаногенезу. У реакторі зі зразком 2 (чистий жир) регулятором 

значення рН виступає виключно гідрокарбонатний буфер, який активується в 

кислому середовищі за рахунок виділення СО2. При бродінні жиру утворюється 

значна кількість летких жирних кислот, що може спричинити зміну метаболізму 

мікроорганізмів з продукування оцтової кислоти в бік утворення масляної 

кислоти, що призводить до закисання середовища і зниження виходу біогазу. При 

цьому ємності гідрокарбонатного буферу (HCO3
+ + Н+ ↔ H2CО3 ↔ Н2О + СО2) 

недостатньо для підтримання значення рН у діапазоні 6,5–7,5, про що свідчить 

нижчий вихід біогазу та вміст метану (55,4 %) в ньому (рис. 3.3 та 3.4).   

Також нижчий вихід біогазу із чистого жиру у порівнянні з іншими відходами 

жировмісної сировини пояснюється нестачою необхідних для забезпечення 

процесів життєдіяльності мікроорганізмів мінеральних солей (табл. 2.4) та 

необхідного співвідношення С:N, що можна вирішити шляхом подачі у метантенк 

косубстратів.  

Зниження виходу біогазу з оброблених шкір свиней по відношенню до 

необроблених (рис. 3.3) є наслідком наявності в складі сировини антисептиків та 

неорганічних речовин, які частково інгібують життєдіяльність мікроорганізмів, 

що призводить до збільшення періоду адаптації асоціації мікроорганізмів до цих 

сполук. 

Аналіз виходу біогазу із жировмісних відходів шкіряного виробництва із 

різних стадій обробки шкіри показав, що на вихід біогазу та метану впливають 

речовини, які застосовують у виробництві шкіри. В залежності від складу та 

вмісту додаткових речовин вплив на процес виробництва біогазу та вміст метану 
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в ньому може бути як негативним, так і позитивним. Це означає, що жировмісні 

відходи шкіряної промисловості з різних стадій їх одержання можна 

застосовувати як  субстрат для отримання біогазу. Однак для такого типу 

сировини необхідно вирішити такі проблемні питання: 

- визначити раціональний вміст СОР в реакторі,   

- дослідити зміну значення рН в процесі зброджування жировмісної 

сировини,  

- встановити максимально можливий вміст домішок, за якого процес 

утворення біогазу не зазнає негативного впливу. 

 

3.1.3  Вплив СОР  

 

Правильно підібрана концентрація субстрату забезпечить раціональну 

роботу установки, зводячи до мінімуму можливість закиснення середовища в 

процесі зброджування, недостатнього надходження живильних речовин або їх 

надлишкову кількість, що призведе до перенавантаження устаткування.   

Для визначення впливу концентрації субстрату (за СОР) на вихід біогазу та 

вмісту СН4 в ньому досліджували такі концентрації жировмісної сировини у 

реакторі: 2,5; 5,0; 7,5 та 10 %. Як субстрат використовували відходи виробництва 

шкіри, яких в процесі виробництва утворюється найбільша кількість та для яких 

характерний стабільний вихід біогазу з високим вмістом метану в ньому, – 

продукт оброблених шкір свиней. 

Зброджування проводили при Т = 38 ± 2 оС, без перемішування протягом 28 

діб. Використовували реактори об’ємом 0,5 дм3, ступінь заповнення реактора 0,7. 

З метою запобігання спливання та утворення кірки, сировина була нанесена на 

поверхню волокнистого інертного носія. Інокулятом слугувала фракція після 

зброджування продукту оброблених шкір свиней (з попереднього аналізу), частка 

інокуляту становила 8 г за СОР. 
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Залежність виходу біогазу від концентрації жировмісних відходів в процесі 

ферментації наведено на рис. 3.5. Загальний вихід біогазу та вміст СН4 в ньому за 

28 діб ферментації наведено на рис. 3.6. 

 

Рис. 3.5. Вихід біогазу (V) в процесі зброджування (t) при різних 

концентраціях жировмісної сировини 

 

Як показано на рис. 3.5, вихід біогазу в залежності від концентрації субстрату 

визначається періодом зброджування: чим більша концентрація СОР в реакторі, 

тим більше часу потрібно на переробку відходів. Таким чином, збільшення 

концентрації субстрату більше 5% за СОР призводить до збільшення терміну лаг-

фази (рис. 3.5). При цьому для зразків, у яких концентрації субстрату 2,5 і 5 %, 

після 12-13 доби характерно зниження  виробництва біогазу. Для концентрацій 7,5 

та 10 % період максимального виходу біогазу знаходиться в межах 9–18 та 21–28 

діб, відповідно, причому для концентрації 10 % процес інтенсивного утворення 

біогазу на 28 добу не припиняється і продовжується до 35 доби. При концентрації 

10 % негативний вплив на анаеробну асоціацію мікроорганізмів мають сполуки, 
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що містяться у відходах, оскільки їх концентрація в метантенку також 

збільшується. Відповідно, потрібен більший період для адаптації мікроорганізмів, 

і, як видно з рис. 3.5, він закінчується після 18 доби ферментації.  

Раціональна концентрація жировмісної сировини, при якій отримали 

максимальний вихід біогазу, становить 7,5 % (рис. 3.6) за умови тривалості 

процесу ферментації понад 20 діб. Як видно з рис. 3.5, після 20 доби вихід біогазу 

значно знижується, і процес ферментації стає неефективним за рахунок 

відсутності перемішування. При зброджуванні харчових відходів в мезофільному 

режимі протягом 30 діб найбільший вихід біогазу також спостерігався при 

концентрації СОР 7,5% [135], порівняно з іншими  концентраціями (5%, 10%, 

12.5% та 15%). Стабільна висока швидкість утворення метану триває 11 діб, при 

чому для концентрації субстрату 7,5 %, як і для концентрації 10 %, характерний 

затяжний період адаптації асоціації мікроорганізмів. 

 

Рис. 3.6. Загальний вихід біогазу та метану (V) отриманий при зброджуванні 

різних концентрацій жировмісної сировини протягом 28 діб 

 

Концентрація СОР 10 % не є раціональною для процесу зброджування, 

оскільки велике навантаження на реактор призводить до дестабілізації рН і 
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потребує часу на його врівноваження та адаптацію асоціації мікроорганізмів до 

більшої кількості домішок, що притаманні жировмісній сировині. 

Вихід біогазу та метану на 1 г СОР жировмісної сировини у реакторі  за 28 

діб (рис. 3.7) найбільший для концентрації 2,5 %, що на 61,6 ± 3,1 % та 60,6 ± 3 % 

вищий, ніж вихід за концентрації 7,5 % та 5 %. Це означає, що збільшення 

концентрації субстрату в 3 рази призводить до збільшення виходу біогазу на          

20 %, але такий показник, як  вихід біогазу на 1 г СОР, при цьому знижується 

більш, ніж удвічі.   

 

Рис. 3.7. Залежність виходу біогазу та метану в ньому (V) на г СОР від 

концентрації сировини (С) 

 
Найвищий показник виходу біогазу та метану на 1 г СОР (рис. 3.7) також 

свідчить про високий відсоток утилізації жировмісної сировини, що характерно 

для концентрації субстрату у ферментері 2,5 %. Менший вихід біогазу та метану 

на 1 г СОР для інших зразків можна пояснити більшим навантаженням на реактор 

при умовно однаковій кількості мікроорганізмів, які беруть участь у деструкції 

субстрату і утворенні біогазу. 

Отже, аналіз зброджування різних концентрацій жировмісної сировини 

показав, що оптимальною є концентрація 7,5 % за СОР. Однак, для зброджування 

жировмісної сировини визначним фактором є термін зброджування: чим більша 

концентрація, тим більший період необхідний для її ферментації. Концентрація 
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субстрату 10 % не є рентабельною для одержання метану в процесі утилізації 

жировмісної сировини. 

 

3.2 Вплив рН та дози інокуляту 

 

У процесі анаеробного зброджування pH є дуже важливим параметром. При 

зброджуванні харчових відходів (СОР 7,5%, 10% інокуляту (гній ВРХ), період 

зброджування 30 діб) було встановлено [70], що ефективність розкладу 

органічних сполук та вихід біогазу були значно вищими при значенні pH 7 

середовища, порівняно з іншими значеннями рН (5, 6, 7, 8 і 9). Значення рН 7 

сприятливо впливало на ріст бактерій у реакторі, що, відповідно, вплинуло на 

підвищений вихід біогазу. 

Подібне дослідження впливу pH на виробництво біогазу з харчових відходів 

[136] показало, що склад метану в біогазі, отриманому з рН 5, 6, 7, 8 і 9, становить 

відповідно 56,7; 58,6; 60,8; 60,1 і 59,4%. 

Враховуючи літературні дані, в усіх дослідженнях перед запуском реакторів 

значення рН робочого середовища доводили до 7 за допомогою розчинів NaOH та 

HCl.  

При зброджуванні жировмісних субстратів при зниженні значення рН менше 

ніж 6,5 відбувається накопичення оцтової кислоти, з подальшим перетворення її 

у інші кислоти з довшим карбоновим ланцюгом, які не є попередниками в процесі 

утворення метану. Зміна метаболізму мікроорганізмів може призвести до 

зменшення кількості утворення нейтральних сполук, що сприяють стабілізації 

значення рН середовища ферментації, що в свою чергу призводить до закиснення 

середовища і припинення утворення біогазу. Для уникнення цього негативного 

процесу важливим фактором є співвідношення кількості інокуляту з сировиною. 

Було показано, що найбільший вихід біогазу спостерігався при 60 % вмісту 

інокуляту (за СОР) в процесі зброджування пташиного посліду з 

целюлозовмісними косубстратами [137], порівняно з вмістом інокуляту 20% та 

40%, які за виходом біогазу майже не відрізнялись. Тобто, інтенсивність 
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утворення біогазу зростає зі збільшенням значення співвідношення 

інокулят/субстрат [138]. 

Інокулят відіграє життєво важливу роль у забезпеченні початкової мікробної 

популяції в анаеробному процесі. Для біогазової установки немає стандартного 

інокуляту – перед використанням інокулят вимагає попередньої обробки та 

підготовки до сировини, що буде зброджуватись [139]. Тобто на вихід біогазу 

впливає не тільки доза інокуляту, а й його адаптація під конкретний субстрат.   

Тому завданням дослідження було: визначення раціонального 

співвідношення кількості інокуляту до субстрату при зброджуванні жировмісної 

сировини, дослідження умов підготовки інокуляту для ферментації жиру та аналіз 

залежності зміни рН в процес зброджування субстрату, що містить жир.  

 

3.2.1 Вплив співвідношення інокулят: субстрат на процес метаногенезу 

 

Для забезпечення раціональної кількості мікроорганізмів - продуцентів 

біогазу у метантенку, важливим питанням є доза інокуляту, яку необхідно 

додавати при завантаженні реактора. Особливо гостро це питання постає при 

зброджуванні сировини (в т.ч. жировмісної), яка не містить додаткового джерела 

мікроорганізмів. Відомо, що при періодичному процесі зброджування доза 

інокуляту впливає на кількісний склад біогазу та швидкість виходу процесу в 

стаціонарний режим [140]. 

В попередніх дослідженнях було показано, що при додаванні до чистого 

свинячого жиру (10 % СОР) інокуляту в кількості 20% за СОР вихід біогазу 

однаковий як і за використання вмісту жировмісної сировини (5,5% СОР) і вмісту 

інокуляту 40% СОР і становить 103,1 ± 4,9 см3/г СОР за 25 діб зброджування. При 

збільшенні органічного навантаження до 10% СОР при вмісті інокуляту 10% вихід 

біогазу знижується майже вдвічі і становить 47,6 см3/г СОР [71]. 

Для визначення раціонального співвідношення інокулят: жировмісна 

сировина (чистий жир) ферментацію проводили в реакторах об’ємом 0,5 дм3 

(ступінь заповнення реактора 0,7) із застосуванням волокнистого інертного носія 
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за Т = 38 ± 2 оС, з перемішуванням протягом 25 діб. Інокулятом слугувала 

зброджена фракція жировмісних відходів.  

Співвідношення інокулят: субстрат, що досліджували, наведено в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2  

Співвідношення інокулят: субстрат, які використовувалися у досліді 

Співвідношення інокулят : субстрат Інокулят, г СОР Субстрат, г СОР 

10:90 (1:9) 3,5 31,5 

20:80 (1:4) 7 28 

40:60 (2:3) 14 21 

60:40 (3:2) 21 14 

  

Завдяки ефективним масообмінним процесам та підготовленому інокуляту 

інтенсивне виділення біогазу починається уже на 2-3 добу зброджування (рис. 

3.8).  

 

Рис. 3.8. Вихід біогазу (V) в процесі ферментації (t) при використанні 

різного співвідношення інокулят: субстрат, де 10%, 20%, 40%, 60% – вміст 

інокуляту за СОР 

 

Найбільший вихід біогазу за перші 10 діб спостерігали для зразка, що містив 

60 % інокуляту. При зменшенні вмісту інокуляту зменшувався вихід біогазу. 
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Починаючи з 11 доби дослідження, інтенсивність утворення біогазу у зразку з       

60 % інокуляту почала знижуватись, що можна пояснити збідненням поживного 

середовища за рахунок діяльності великої кількості мікроорганізмів та їх 

розмноженням. З тієї ж причини на 14 добу досліду почала спадати інтенсивність 

утворення біогазу у зразку з 40 % інокуляту. 

Зразок з 10 % інокуляту тільки на 19 добу почав виходити на стаціонарний 

процес, що можна пояснити недостатньою кількістю мікроорганізмів на початку 

процесу та поступовим їх збільшенням протягом цього періоду. Однак, за 25 діб 

зброджування загальний вихід біогазу на 1 г СОР для співвідношення інокулят : 

субстрат 1:9 (вміст інокуляту 10%) становить всього 49,7 см3/г СОР (рис. 3.9). 

 

Рис. 3.9. Питомий вихід біогазу (V) при різних співвідношеннях інокулят: 

жир: 1 – 10:90, 2 – 20:80, 3 – 40:60, 4 – 60:40 

 

Як видно з рис. 3.8 найбільш раціональним для тривалого процесу бродіння 

є співвідношення інокулят: жир 1:4 (вміст інокуляту 20 %), оскільки протягом 11 

діб при значному газовиділенні відбувається нарощення біомаси мікроорганізмів, 

після чого процес переходить у стаціонарну фазу з одночасним нарощуванням 

виходу біогазу, яка триває до кінця ферментації. При цьому вихід біогазу на 1 г 

СОР для співвідношення інокулят: субстрат 1:4 становить 118,9 см3/г СОР (рис. 

3.9). Найбільша кількість біогазу синтезується в другій половині процесу 
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ферментації, для якої характерно більший вміст метану і менший вміст 

вуглекислого газу. Концентрація метану з утвореного об’єму біогазу складає, 70,7 

% при вмісті інокуляту 10%, 71 % при вмісті 20%, 64% при вмісті 40%, 63 % при 

60 % інокуляту (рис. 3.10). Тому біогаз, який отримали в процесі зброджування 

зразка з 20% інокуляту є більш калорійним, порівняно зі зразком з вмістом 

інокуляту 60%. 

 

Рис. 3.10. Загальна кількість біогазу і вміст метану в ньому при різних 

співвідношеннях інокулят: субстрат за період зброджування 25 діб: 1 – 10:90, 2 – 

20:80, 3 – 40:60, 4 – 60:40 

 

Таким чином, аналіз впливу концентрації інокуляту на вихід біогазу показав, 

що мінімальна кількість інокуляту, яку необхідно додавати в реактор становить 

20% за СОР. Чим вища концентрація мікроорганізмів і доза інокуляту, тим 

швидше відбувається процес ферментації. 

 

3.2.2 Вплив підготовки інокуляту на процес зброджування 

Для визначення впливу підготовки інокуляту на вихід біогазу  зброджування 

проводили у мезофільному режимі (37 ± 2 оС) в реакторах об’ємом 0,5 дм3 з 

коефіцієнтом заповнення 0,8 без перемішування.  
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Сировиною для зброджування слугував чистий жир та послід курей в 

пропорції 1 до 1 за СОР. Високий вміст посліду взято для забезпечення 

оптимального вмісту азоту та мікроелементів для життєдіяльності асоціації 

мікроорганізмів. Вміст СОР у реакторі – 7,5 %. Для рівномірного розподілу жиру 

в об’ємі метантенка використовували волокнистий інертний носій.  

Доза інокуляту – 3,5 г за СОР. Інокулятом слугував витриманий на стадії 

дозброджування дігестат з лабораторних метантенків після зброджування 

жировмісних відходів. 

Одним із можливих варіантів підготовки інокуляту є стадія дозброджування, 

на якій відбувається його витримування і стабілізація: із товщі дігестату 

виділяється біогаз з високим вмістом метану, процес метаногенезу відбувається 

залежно від умов, у яких відбувається дозброджування (інтенсивність виділення 

біогазу пропорційна температурі).  

Дозброджування дігестату, який використовували як інокулят, проводили в 

психотропному режимі зброджування (15 ± 2 оС) в 5 літрових герметичних 

пластикових бутлях, з яких попередньо викачували повітря, без переміщування та 

без фіксації газоутворення. Дослідження впливу підготовки інокуляту проводили 

для інокуляту на двох стадіях дозброджування: 15 і 30 діб. Як контроль 

використовували інокулят без підготовки. Перед завантаженням реакторів з 5-ти 

літрових бутлів спускали біогаз шляхом спалювання, після чого інокулят 

гомогенізували шляхом інтенсивного струшування в бутлях.   

Після зброджування протягом 23 діб дігестат гомогенізували та вимірювали 

вміст СОР, за чим порівнювали ступінь деградації органічних речовин 

мікроорганізмами.  

З рис. 3.11 видно, що вихід біогазу за використання інокуляту, який 

перебував на стадії дозброджування 15 та 30 діб, значно вищий, ніж у контролі. 

При чому зразок, де використовували інокулят зі стадії дозброджування протягом 

30 діб, показав вихід біогазу на 9,59 % вищий, ніж зразок з інокулятом зі стадії 

дозброджування протягом 15 діб.  
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Для контрольного зразка з інокулятом, який не перебував на стадії 

дозброджування, характерний піковий вихід біогазу на 5 добу з поступовою 

тенденцією затухання на 15 добу. При використанні інокуляту, який не пройшов 

стадію дозброджування, спостерігається порушення роботи асоціації 

мікроорганізмів. Під час стадії дозброджування умови для розвитку і 

розмноження метаногенів є найбільш сприятливі. Недостатня кількість 

метаногенів у робочому середовищі призводить до накопичення високого вмісту 

ацетату (субстрат для метану), що порушує нормальну діяльність асоціації 

мікроорганізмів і спричиняє її затухання уже на 9-10 добу (рис. 3.11). 

 

Рис. 3.11. Загальний вихід біогазу (V) в процесі 23 діб зброджування (t) при 

використанні інокуляту з різних стадій дозброджування, де К – контрольний 

зразок  

 

Інокулят зі стадії дозброджування протягом 15 діб почав давати біогаз 

аналогічно контрольному зразку, однак з більшим виходом. За використання 

інокуляту зі стадії дозброджування протягом 30 діб біогаз почав утворюватися на 

четверту добу.  

За вмістом СОР у зразках після зброджування (рис. 3.12) можна судити про 

важливість застосування у технологічному процесі витриманого інокуляту. Вміст 

СОР на початку зброджування у всіх зразках становив 7,50 0,38 %. Низький вміст 
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СОР після зброджування притаманний зразкам, для яких використовували 

інокулят зі стадії дозброджування, свідчить про те, що процес проходив 

максимально ефективно. Ефективність (Е) визначали за формулою [115]: 

 

Е = 
СОРп СОРк

СОРп
∙ 100, %,                                               (3.1) 

 

де СОРп – вміст СОР у реакторі на початку процесу зброджування, СОРк – вміст 

СОР у реакторі в кінці процесу зброджування. 

 

Рис. 3.12. Ефективність (Е) утилізації СОР (%) за використання 

підготовленого інокуляту  

 
Аналіз впливу підготовки інокуляту дав можливість встановити на якій стадії 

дозброджування дігестату найкраще відбирати інокулят для загрузки в метантенк. 

Чим довше витриманий інокулят на стадії дозброджування, тим вищий показник 

видалення органіки у реакторі. Тому перед запуском основного процесу для 

отримання максимально ефективної асоціації мікроорганізмів бажано проводити 

витримування інокуляту протягом 30 діб або збагачувати асоціацію видами, які 

ефективні для переробки даного виду сировини. 
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3.2.3 Зміна рН в процесі ферментації 

 

Для визначення зміни рН в процесі ферментації використовували герметичні 

пластикові ємності робочим об’ємом 200 мл. Одночасно ставили 3 повторності по 

10 ємностей на 1 повтор. Завантаження проводили аналогічно до загрузки 

реакторів: СОР – 7,5%, доза інокуляту – 20% за СОР. При чому інокулят, який 

використовували, зазвичай був лужним (7,25). Значення рН доводили до 7 за 

допомогою розчину HCl. Зброджування проводили при температурі 38 ± 2 оС, з 

перемішуванням, без фіксації газовиділення. Вимірювання рН проводили кожні 2 

доби: зразки, у яких вимірювали рН, утилізували.  

Протягом експерименту показник pH робочого середовища набував значень 

від 7,0 до 6,57. Динаміку pH протягом експерименту представлено на рис. 3.13. 

 

Рис. 1.13. Зміна pH середовища в процесі зброджування жировмісної 

сировини 

В процесі гідролізу жирів на 6 добу внаслідок збільшення кислотності 

середовища за рахунок утворення жирних кислот рН опускається до мінімального 

значення – 6,57. Після чого значення рН поступово вирівнюється до кінця процесу 

і становить 7,21. Такий графік зміни рН вказує на саморегуляцію системи. Як 

видно з рис. 3.13. значення рН знаходиться в раціональних межах для процесу 
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метаногенезу. Тобто визначене співвідношення інокулят/сировина є 

раціональним для переробки жировмісної сировини. 

 

3.3 Вплив хімічних сполук  

 

В процесі зброджування жировмісних відходів шкіряного виробництва 

інгібуючий вплив на життєдіяльність мікроорганізмів можуть проявляти такі 

хімічні сполуки, що містяться у відходах:  

- NaCl, NаНCO3 та ін., які використовують у технології;  

- антисептики, якими пригнічують процеси деструкції шкіри;  

- антибіотики, які можуть накопичуватися у підшкірному жирі тварин [141]. 

Тому метою дослідження було визначити вплив різних концентрацій 

інгібіторів на процес метаногенезу для встановлення допустимих для ферментації 

жировмісної сировини концентрацій солей та антибіотиків. 

У якості субстрату для зброджування використовували чистий свинячий жир. 

Для імітації жировмісних відходів шкіряного виробництва до жиру додавали 

хімічні сполуки різних концентрацій (табл. 3.3). Зразок без додавання хімічних 

сполук використовували як контроль. 

Таблиця 3.3  

Вміст хімічних сполук у жирових відходах 

Сполука 
Етап, на якому 

використовується 
Вміст, що досліджувався 

NaCl 
Для консервування шкір 

22,8 г/дм3; 19 г/дм3; 15,2 г/дм3;  
11,4 г/дм3; 7,6 г/дм3; 3,8 г/дм3 

NаНCO3 
Технологія обробки шкіри 

22,8 г/дм3; 19 г/дм3; 15,2 г/дм3;  
11,4 г/дм3; 7,6 г/дм3; 3,8 г/дм3 

Норфлоксацин 

Застосовують у тваринництві 

2,5 см3/дм3; 5 см3/дм3; 7,5 
см3/дм3; 10 см3/дм3 

Тетрациклін 2,5 см3/дм3; 5 см3/дм3; 7,5 
см3/дм3; 10 см3/дм3 
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Як модельні антибіотики використовували норфлоксацин та тетрациклін. 

Норфлоксацин зазвичай використовується для профілактики ветеринарних 

хвороб у тваринництві, а тетрациклін застосовують як стимулятор росту при 

вирощуванні великої рогатої худоби, курей та свиней [142]. Якщо у підшкірному 

жирі тварин антибіотики накопичуються в незначних концентраціях (0,01-0,5 

мг/кг сировини) [143], то при застосуванні у птахівництві концентрація 

антибіотиків у посліді може становити в межах 2,5–50 мг / кг [144], що може 

вплинути на процес отримання біогазу у випадку коферментації жировмісної 

сировини з послідом, що містить антибіотики. 

Навантаження за СОР в реакторі становило 7,5 %. Навантаження за 

інокулятом – 10% (3,5 г) за СОР. Як інокулят використовували дігестат після 

зброджування жировмісної сировини без домішок. Зброджування проводили в 

реакторах об’ємом 0,5 дм3 (коефіцієнт заповнення 70%) при температурі 38±2 ºС 

з перемішуванням протягом 30 діб. 

На 5 та 20 добу ферментації здійснювали облік живих мікроорганізмів з 

метою фіксації припинення процесу життєдіяльності мікроорганізмів внаслідок 

дії інгібіторів.  

 

3.3.1 Вплив NaCl  

 

Вихід біогазу та вміст метану в біогазі залежно від вмісту NаCl наведено на 

рис. 3.14 та 3.15, відповідно. Зразки, які містять хлорид натрію, мають меншу 

тривалість лаг-фази по відношенню до контрольного зразка.  Тобто, наявність в 

середовищі NаCl має стимулюючий (стресовий) вплив на життєдіяльність 

мікроорганізмів. 

 Як видно з рисунків, NаCl за низького вмісту в середовищі позитивно 

впливає на процес зброджування жировмісної сировини (рис. 3.14). Зокрема, при 

вмісті NаCl 3,8 г/дм3 вихід метану збільшується майже на 7 % відносно контролю. 

За такої концентрації солі вміст метану в біогазі досягає 75,8 ± 3,2 % (рис. 3.15). 
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Це пояснюється участю натрію в окисненні НАДН та утворенні АТФ, за рахунок 

чого виробництво метану покращується [145].  

Відомо, що висока концентрація NаCl зневоднює клітини мікроорганізмів, 

призводячи до їх загибелі через дію осмосу [145]. Це може слугувати причиною, 

що при підвищенні вмісту NаCl з 3,8 г/дм3 до 19 г/дм3 вихід біогазу і вміст метану 

в біогазі знижується з 75,8 %  до 38,6 %.  

 

Рис. 3.14. Динаміка виходу біогазу (V) в процесі ферментації (t) при 

додаванні до субстрату NaCl 

 

Так, вміст NаCl 7,6 г/дм3 порівняно з контролем зменшує вихід біогазу на      

22 %, а вихід метану на 46 %. Вплив дослідженої концентрації для зброджування 

жировмісного субстрату корелює з дослідженнями для інших видів сировини [83]. 

Це означає, що вплив високих концентрацій NаCl на мембрани клітин пригнічує 

розвиток мікроорганізмів анаеробної асоціації. 
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Рис. 3.15. Загальний вихід метану (V) при додаванні до субстрату NaCl (С) 

за 30 діб ферментації  

 Таким чином, підвищення концентрації хлориду натрію вище 4 г/дм3 

призводить до зниження виходу біогазу та вмісту метану в ньому.  

 Підрахунок живих мікроорганізмів на початкових стадіях зброджування (5 

доба) та на 20 добу (табл. 3.4) не показав істотної різниці, що свідчить не про 

загибель, а пригнічення життєдіяльності мікроорганізмів в асоціації. Такий 

результат також підтверджує дослідження [87], де за допомогою молекулярного 

аналізу на основі 16S рДНК, показано, що в анаеробній асоціацій незалежно від 

концентрації NaCl в середовищі міститься велика кількість життєздатних 

мікроорганізмів.  

  Таблиця 3.4  

Вміст живих мікроорганізмів асоціації за наявності NaCl 

Зразки    

                               Концентрація 

Концентрація, клітин/см3 

5 доба зброджування 20 доба зброджування 

NaCl 

22,4 г/дм3 6,16 × 107  6,1 × 107  

15,2 г/дм3 5,79 × 107  5,64 × 107  

7,6 г/дм3 6,24 × 107  5,72 × 107  

Контроль - 6,27 × 107  5,35 × 107  

 

Залежність виходу біогазу від СОР при дії різних концентрацій NаCl 

наведена на рис. 3.16.  
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Рис. 3.16. Питомий вихід біогазу (V) за 30 діб ферментації при додаванні до 

субстрату NaCl (С)  

 

Питомий вихід біогазу найбільший для вмісту в середовищі NаCl 3,8 г/дм3, 

що на 15,1 ± 0,6 % перевищує вихід для контрольного зразка. Збільшення 

концентрації солі призводить до зниження питомого виходу.  

Тобто раціональна концентрація NаCl, при якій можливе виробництво 

біогазу при зброджуванні жировмісної сировини становить не більше 3,8 г/ дм3, 

що необхідно врахувати в технології переробки жировмісних відходів. 

 

3.3.2 Вплив NаНCO3 

 

Щодобовий вихід біогазу протягом ферментації залежно від впливу різних 

концентрацій NаНCO3 показано на рис. 3.17. Аналогічно до впливу NаCl, зразки з 

натрій гідрокарбонатом показують зменшення терміну лаг-фази по відношенню 

до контрольного зразка. Однак, в процесі ферментації жировмісного субстрату за 

наявності NаНCO3 зниження виходу біогазу та метану спостерігається незалежно 

від його вмісту в середовищі (рис. 3.17). 
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Рис. 3.17. Вихід біогазу (V) в процесі ферментації (t) при додаванні до 

субстрату NaHCO3 

 

Концентрація NаНCO3 3,8 г/дм3 призводить до зменшення виробництва 

біогазу на 13 % порівняно з контрольним зразком (рис. 3.17). Це пов’язано з тим, 

що в умовах залуговування (рН 8,3) швидкість розкладу багатовуглецевих жирних 

кислот на низькомолекулярні сполуки знижується. 

При концентраціях NаНCO3 вище 11,4 г/дм3 вихід біогазу підвищується (рис. 

3.18), однак вміст метану в ньому становить всього 13-15% (рис. 3.19) (всього 

4,26-5,29 см3/г СОР), що свідчить про негативний вплив залуговування 

середовища на метаногенні мікроорганізми.  

 

Рис. 3.18. Вихід біогазу (V) за 30 діб в залежності від концентрації NaHCO3 
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Рис. 3.19. Вихід метану (V) за 30 діб в залежності від концентрації NaHCO3 

 

Аналіз впливу різних концентрацій NaHCO3 на зброджування жировмісної 

сировини показав, що зміна значення рН робочого середовища в бік 

залуговування негативно впливає на вихід біогазу та метану в ньому. Тому  

концентрацією NaHCO3 в ферментативному процесі необхідно звести до 

мінімуму, і не перевищувати значення 3,8 г/дм3. 

 

3.3.3  Вплив антибіотиків 

 

Залежність щодобового виходу біогазу в процесі ферментації жировмісної 

сировини від вмісту антибіотиків тетрацикліну та норфлоксацину показано на  

рис. 3.20 та 3.21 відповідно. 

 

Рис. 3.20. Динаміка виходу біогазу (V) в процесі ферментації (t) 

жировмісної сировини за наявності тетрацикліну 
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Рис. 3.21. Динаміка виходу біогазу (V) в процесі ферментації (t) з 

жировмісної сировини за наявності норфлоксацину 

 

Характер кривих утворення біогазу для зразків з тетрацикліном аналогічний 

до контрольного зразку. Динаміка накопичення біогазу для усіх зразків має 

виражені піки на 8-12 добу зброджування. Зменшення виходу біогазу внаслідок 

дії антибіотиків пов’язане з пригніченням діяльності асоціації анаеробних 

мікроорганізмів. Оскільки повної зупинки процесу метаногенезу не 

спостерігалося, це свідчить про пригнічення життєдіяльності або загибель 

окремих видів мікроорганізмів із асоціації. Вважається [147], що тетрациклін має 

негативний вплив саме на метаногенні мікроорганізми.  

На відміну від дії тетрацикліну, за використання норфлоксацину 

збільшується тривалість лаг фази при збільшенні кількості антибіотика в 

середовищі (рис. 3.21). При вмісті антибіотика 2,5 мг/дм3 вихід біогазу 

зменшується на 38 ± 4,9 % порівняно з контрольним зразком, при 7,5 мг/дм3 – 53,3 

± 2,4 %, а при концентрації 10 мг/дм3 – на 64 ± 2,9 % (рис. 3.21). 

Інгібуюча дія антибіотиків в процесі зброджування жировмісної сировини 

призводить до зменшення виходу біогазу, при чому зменшення виходу біогазу має 

лінійний характер зі збільшенням концентрації антибіотику (рис. 3.22). Так, при 

концентрації 2,5 мг/дм3 вихід біогазу зменшується на 22,3 ± 1,1 %, і при 

концентрації 10 мг/дм3 – на 67,9 ± 3,2 %. 
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Рис. 3.22. Вихід біогазу (V) від концентрації антибіотиків (С) з жировмісної 

сировини за 30 діб ферментації 

 

Таким чином, наявність антибіотиків в середовищі негативно впливає на 

неадаптовану асоціацію мікроорганізмів, що призводить до зниження виходу 

біогазу. Збільшення вмісту антибіотиків у робочому середовищі призводить до 

підвищення їх інгібуючої дії. 

 

Висновки до розділу 

 

1. Показано вплив концентрації жировмісної сировини та співвідношення 

інокуляту до субстрату на вихід біогазу та вміст метану в ньому. Встановлено, що 

для жировмісної сировини раціональний вміст СОР для проведення процесу 

метаногенезу  становить 7,5% при раціональному співвідношенні інокулят : 

субстрат - 1:4 за СОР. За таких умов зміна рН відбувається в межах раціональних 

значень для процесу метаногенезу. 

2. Визначено, що попередня підготовка інокуляту шляхом дозброджування 

не менше 15 діб підвищує продуктивну дію асоціації мікроорганізмів, вихід 

біогазу підвищується на 62-65 % по відношенню до контрольного зразка. 

3. Показано вплив домішок, які присутні у сировині за рахунок попередньої 

обробки шкіри, на процес отримання біогазу. Визначено, що вміст NaCl до          
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3,8 г/дм3 має стимулюючий вплив на процес метаногенезу, що призводить до 

підвищення виходу біогазу на 14,8 ± 0,6 %, метану на 6,6 ± 0,3 % . NaHCO3 у 

досліджуваних концентраціях призводить до інгібування процесу метаногенезу за 

рахунок залуговування середовища.  Дія антибіотиків на неадаптовану до них 

асоціацію мікроорганізмів призводить до часткової загибелі мікроорганізмів, про 

що свідчить лінійне зниження виходу біогазу при збільшенні вмісту антибіотиків 

як тетрацикліну, так і норфлоксацину.   

 

Публікації за результатами роботи розділу:  

1) Голуб НБ, Шинкарчук МВ, Козловець ОА. Одержання біогазу при 

зброджуванні жировмісних відходів шкіряного виробництва. Східно-

Європейський журнал передових технологій. 2017; 6/10(90):4-9. DOI: 

10.15587/1729-4061.2017.114216. 

2) Голуб НБ, Шинкарчук МВ, Шинкарчук AВ, Синьхуа Ш, Йінг З, Козловець 

ОА.  Проблемні питання при виробництві біогазу за використання жировмісних 

відходів шкіряної промисловості. Innov Biosyst Bioeng. 2019; 3(4):253-260. DOI: 

10.20535/ibb.2019.3.4.185425. 
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РОЗДІЛ 4                                                                  

КОФЕРМЕНТАЦІЯ ЖИРОВМІСНОЇ СИРОВИНИ  

 

Застосування технології коферментації для утворення біогазу з жировмісної 

сировини є одним із раціональних рішень її переробки в енергоносій. Додавання 

іншої сировини дозволяє: 

- забезпечити процес необхідними складовими (нітроген та мікроелементи), 

які відсутні у жировмісній сировині;  

- регулювати значення рН робочого середовища в біореакторі;  

- знизити концентрації солей, що містяться у відходах, за рахунок 

розбавлення жировмісної сировини косубстратом. 

Ретельно підібраний косубстрат та визначення раціонального 

співвідношення жировмісної сировини та косубстрату можуть забезпечити 

сталість процесу утилізації жировмісних відходів, підвищити швидкість їх 

переробки, покращити показники виробництва біогазу та якості твердих відходів, 

що може знизити витрати на вирощування сільськогосподарських культур в разі 

застосування їх як добрива. 

Серед відходів сільського господарства, які можливо використати  як 

косубстрат для жировмісної сировини, найбільш поширеними є курячий послід та 

відходи кукурудзи. В харчовій промисловості - це відходи картоплі, яблучний 

жом, а в комунальних структурах – мул очисних споруд.  

Одним із критеріїв підбору косубстрату виступає логістична складова: чим 

ближче знаходиться джерело сировини, тим менша вартість його перевезення. 

Тому для кожного типу жировмісної сировини досліджувалися можливі варіанти 

косубстратів, які знаходяться на доступній відстані від джерела утворення 

відходів шкіряного виробництва. 

Метою досліджень даного розділу є визначення раціонального 

співвідношення жировмісна сировина : косубстрат на процес одержання біогазу 

та вміст метану в ньому для різних типів косубстратів. 

Для досягнення мети вирішували наступні задачі: 
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- дослідити вплив посліду, кукурудзи, картоплі та яблучного жому як 

косубстратів на процес одержання біогазу з жировмісної сировини та визначити 

раціональні співвідношення жировмісна сировина : косубстрат для усіх видів 

косубстратів; 

- дослідити вплив посліду як косубстрату на процес одержання біогазу з 

жировмісних відходів ПрАТ «Чинбар»; 

- дослідити вплив посліду та мулу очисних споруд як косубстратів на процес 

одержання біогазу з жировмісних відходів ТОВ «Слава»; 

- визначити раціональні концентрації рідкої та твердої фракції 

переродженого субстрату для внесення в ґрунт при вирощуванні 

сільськогосподарських рослин.  

 

4.1 Вплив співвідношення жировмісного субстрату з різними косубстратами 

на продукування біогазу асоціацією мікроорганізмів 

 

Як модельний субстрат для коферментації слугував чистий свинячий жир (Ж) 

з додаванням 3 % NaCl за масою сухої органічної речовини з метою імітації 

жировмісних відходів виробництва шкіри.  

Косубстратами (К) слугували відходи кукурудзи (подрібнена суміш листя та 

обгортки від качанів розміром 2-3 мм), імітовані відходи картоплі (подрібнене 

лушпиння розміром 2-4 мм), імітований фруктовий жом (яблука терли на 

тертушці), послід (з безпідстилковим способом утримання птиці, попередньо 

подрібнений в кавомолці). Показники сировини, що використовували, наведено в 

табл. 2.5. 

Вміст СОР в реакторі складав 7,5 %. Для дослідження було обрано 

співвідношення жир : косубстрат (Ж : К) як 1:1, 3:1, 4:1, 9:1. Співвідношення Ж : 

К розраховували за СОР. Також було враховано вплив співвідношення C:N:P, які 

містяться в сировині, на вихід біогазу. Розрахунок C:N:P, який проводили за 

методикою [115], наведено в табл. 4.1. 
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Таблиця 4.1  

Розрахунок співвідношення С:N:P в сировині, яка використана у 

досліді (Х – жир У– косубстрат) 

Співвідношення 
косубстратів 

Х:У 
Кусубстрат Розрахунок 

Співвідношення 

С:N:P*, г/кг СР 

1:1 

Кукурудза 
Х ∙ 1 У ∙ 1

1 1
 

70:2:1 
Картопля 620:4:1 
Яблука 85:1:1 
Послід 8:1:1 

3:1 

Кукурудза 
Х ∙ 3 У ∙ 1

3 1
 

179:2:1 
Картопля 1600:4:1 
Яблука 224:1:1 
Послід 21:1:1 

4:1 

Кукурудза 
Х ∙ 4 У ∙ 1

4 1
 

218:2:1 
Картопля 1960:1:1 
Яблука 280:1:1 
Послід 27:1:1 

9:1 

Кукурудза 
Х ∙ 9 У ∙ 1

9 1
 

506:2:1 
Картопля 4538:4:1 
Яблука 644:1:1 
Послід 62:1:1 

*Фосфор у вигляді Р2О5 

 

Послід обрано виходячи з того, що це найбільш поширений вид відходів 

тваринництва, який також потребують утилізації. Також послід багатий на усі 

мікроелементи, які необхідні для розвитку анаеробної асоціації мікроорганізмів.  

Як інокулят використовували анаеробну асоціацію мікроорганізмів з 

установки анаеробного зброджування жировмісної сировини. Доза інокуляту 

складала 3,5 г за СОР для всіх зразків. 

Коферментацію проводили в анаеробних реакторах об’ємом 1 дм3 (коефіцієнт 

заповнення 0,7) при температурі 37 ± 1 0С з перемішуванням 1 раз на добу. Період 

коферментації для усіх зразків становив 14 діб та 23 доби для зразків, які показали 

найбільший вихід біогазу.  
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4.1.1 Вплив співвідношення посліду та жиру на продукування біогазу  

Загальний вихід біогазу протягом 14 діб коферментації жиру з послідом 

наведено на рис. 4.1. Для усіх співвідношень Ж:К початок газоутворення припадає 

на 1-2 добу зброджування.  

 

Рис. 4.1. Загальний вихід біогазу (V) від часу (t) при коферментації 

жировмісної сировини з послідом при різних співвідношеннях Ж:К 

 

Біогаз, що утворюється на початку процесу, має низький вміст метану. Для 

зразків, що містять співвідношення Ж:К 3:1 та 4:1, характерний загальний низький 

вихід біогазу. Таку тенденцію виходу біогазу можна пояснити прискореним 

утворенням органічних кислот, які в подальшому ланцюгу перетворення 

субстратів не беруть участі в утворенні метану, що в цілому призводять до 

зниження значення рН середовища до 5,6-5,8.  

Для співвідношень Ж:К 9:1 та 1:1 на початку коферментації вміст метану в 

біогазі становить 15-45% та 11-40% відповідно. Починаючи з 7-8 доби 

концентрація метану зростає до 50% для Ж:К 9:1 і до 48% для Ж:К 1:1, а на 14 

добу досягає 72% і 67% відповідно.   

При співвідношенні Ж:К 1:1 вихід біогазу на 1 г СОР становить 71,4 см3/г 

СОР (рис. 4.2), що на 39,3  1,8 % більше, ніж при співвідношенні Ж:К 9:1, однак 

вихід метану для останнього зразка менший всього на 15  0,6 %. При цьому варто 

враховувати той факт, що головною задачею стоїть переробка жировмісної 
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сировини, і на вартість її переробки вплине кількість посліду та вартість його 

перевезення. Тому співвідношення 9:1 можна розглядати як раціональне для такої 

коферментації.  

 

Рис. 4.2. Вихід біогазу та метану на одиницю СОР (V) за 14 діб коферментації за 

співвідношення жир: послід: 1 – (9:1), 2 – (4:1), 3 – (3:1), 4 – (1:1). 

Оскільки послід птахів на 20-35,6 % складається з продуктів білкової природи 

[147], яким характерний більший період гідролізу при ферментації, період 

коферментації для зразків зі співвідношенням 1:1 та 9:1 продовжений до 23 діб. 

Результати коферментації протягом 23 діб наведено в підрозділі 4.1.5. 

 

4.1.2 Вплив співвідношення кукурудзи та жиру на продукування біогазу 

 

Загальний вихід біогазу в процесі коферментації жиру та відходів кукурудзи 

показано на рис. 4.3.  

Початок газоутворення припадає на 1-2 добу зброджування для усіх 

співвідношень Ж:К. Найбільший вихід біогазу характерний для співвідношення 

Ж:К 1:1 та для співвідношення 3:1 в межах похибки з іншими. 
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Рис. 4.3. Загальний вихід біогазу (V) протягом проведення процесу (t) при 

коферментації жировмісної сировини з відходами кукурудзи при різних 

співвідношеннях Ж:К 

 

При співвідношенні 1:1 створюються раціональні умови процесу 

зброджування, адже забезпечується оптимальне співвідношення C:N як 30:1 [78]. 

Відповідно, що при збільшенні частки жиру співвідношення С:N підвищується і 

досягає співвідношення C:N:Р як 218:2:1 та 506:2:1 при Ж:К 4:1 та 9:1, відповідно. 

Нестача азоту та фосфору, а також інших мікроелементів, що забезпечуються за 

рахунок рослинної сировини, знижує вихід біогазу з 54,3 ± 2,7 см3/г СОР для Ж:К 

1:1 до 38,0 ±1,9 см3/г СОР для Ж:К 4:1 і до 41,2 ± 2,1 см3/г СОР для співвідношення 

Ж:К 9:1 (рис. 4.4).  

 

Рис. 4.4. Вихід біогазу на одиницю СОР (V) за 14 діб коферментації  за 

співвідношення жир: кукурудза: 1 – (9:1), 2 – (4:1), 3 – (3:1), 4 – (1:1). 
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Тобто, відходи кукурудзи, що характеризуються вмістом 21-39 % целюлози 

та 12-17 % лігніну, мають велику площу для іммобілізації мікроорганізмів, і за 

відсутності посліду їх можна використовувати як косубстрат при зброджуванні 

жировмісних відходів. 

 

4.1.3 Вплив співвідношення відходів картоплі та жиру на продукування 

біогазу 

 

Результати коферментації жиру та відходів картоплі показано на рис. 4.5. Як 

видно з рисунку, відходи картоплі виявилися найменш привабливим 

косубстратом для жировмісної сировини. 

 

Рис. 4.5. Загальний вихід біогазу (V) від часу (t) при коферментації 

жировмісної сировини з відходами картоплі за різних співвідношень Ж:К 

 

Для співвідношення Ж:К 3:1 процес газоутворення спостерігався протягом 9 

діб, на 10 добу відбувається призупинення процесу. Інгібування процесу 

утворення біогазу за використання картоплі як косубстрату можна пояснити 

зниженням рН середовища до 5,28. Вихід біогазу становить всього           

29,7  1,4 см3/г СОР (рис. 4.6). Також зміною рН пояснюється зупенення процесу 

виходу біогазу за інших співвідношень Ж:К. 
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Рис. 4.6. Вихід біогазу на одиницю СОР (V) за 14 діб коферментації за 

співвідношення жир: відходи картоплі: 1 – (9:1), 2 – (4:1), 3 – (3:1), 4 – (1:1). 

 

Утворений біогаз не підтримував горіння, і мав запах характерний для 

пропіонової кислоти. Це свідчить про те, що вміст крохмалю зумовлює його 

швидкий гідроліз з подальшим утворенням органічних кислот, які не є 

субстратами для подальшого перетворення у метан, що призводить до зниження 

значення рН. Таким чином картопля не може слугувати косубстратом для 

переробки жировмісної сировини. 

 

4.1.4 Вплив співвідношення відходів яблук та жиру на продукування біогазу 

 

Оптимальним співвідношенням Ж:К при коферментації жиру з відходами 

яблук є 1:1 (рис. 4.7). При збільшенні вмісту жиру у співвідношеннях Ж:К вихід 

біогазу знижується від 14% для Ж:К 3:1 до 28,6 % для Ж:К 9:1. Причиною цьому 

може бути зміна співвідношення C:N:Р (табл. 4.1). Тобто за рахунок збільшення 

вмісту жировмісної сировини зростає частка вуглецю, а через нестачу азоту та 

фосфору вихід біогазу зменшується. Причому, для відходів яблук як косубтсрату 

чітко відстежується залежність виходу біогазу від співвідношення C:N:Р: чим 

більше вуглецю, тим менший вихід біогазу. Таким чином вихід біогазу зі 

збільшення вмісту жиру зменшується від 45 2,2 см3/г СОР до 32,1 1,6 см3/г СОР 

(рис. 4.8). 
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Рис. 4.7. Загальний вихід біогазу (V) від часу (t) при коферментації 

жировмісної сировини з відходами яблук за різних співвідношень Ж:К 

 

 

Рис. 4.8. Вихід біогазу на одиницю СОР (V) за 14 діб коферментації за 

співвідношення жир: відходи яблук: 1 – (9:1), 2 – (4:1), 3 – (3:1), 4 – (1:1) 

 

Не зважаючи на значну частку вуглецю для Ж:К 9:1, закиснення середовища 

не відбувається і процес метаногенезу продовжується. Причиною цьому може 

бути зменшення у середовищі кількості клітковини або геміцелюлози, які швидше 

гідролізують ніж жири і є субстратом для утворення низькомолекулярних 

органічних кислот. Це призводить до саморегуляції системи за рахунок 

карбонатного буфера, що утворюється в процесі коферментації. 

Незважаючи на сприятливі умови для коферментації жировмісної сировини 

з відходами яблук, вихід біогазу становить на 17,2 % менше для співвідношення 
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1:1, порівняно з виходом біогазу при коферментації з відходами кукурудзи, хоча 

при цьому біогаз характеризується більшим вмістом метану (71 ± 1 %). Вихід 

метану за таких умов на 7 ± 0,3 % менше ніж за використання кукурудзи як 

косубстрату.  

 

4.1.5 Аналіз отримання біогазу та метану при коферментації жиру з 

відходами сільськогосподарського виробництва 

 

Для порівняльного аналізу в дослідженні брали участь зразки, де 

косубстратами були послід, відходи кукурудзи та яблук, оскільки зразки з 

відходами картоплі після 5-9 доби припиняли продукувати біогаз. Зброджування 

проводили протягом 23 діб для співвідношення Ж:К 1:1 (рис. 4.9) та 9:1 (рис.4.10).  

 

Рис. 4.9. Добовий вихід біогазу (V) за період (t) при коферментації Ж:К у 

співвідношенні 1:1 

 

Для усіх співвідношень Ж:К (рис. 4.9 і 4.10), де як косубстрат 

використовується кукурудза та яблука спостерігається піковий вихід біогазу на 2-

3 добу, на відміну від зразків з послідом, для яких підвищення виходу біогазу 

припадає на 9 добу. Це можна пояснити більш повільним розкладом 

високомолекулярних сполук, що містяться в посліді. Для зразку з послідом         
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(рис. 4.10) при співвідношенні Ж:К 9:1 характерно дві ділянки підвищення виходу 

біогазу. Зниження виходу біогазу з часом за використання співвідношення 

Ж/послід 1:1 можна пояснити інгібування процесу за рахунок збільшення 

кількості іонів амонію, які є інгібіторами життєдіяльності мікроорганізмів.  

 

Рис. 4.10. Добовий вихід біогазу (V) за період (t) при коферментації Ж:К у 

співвідношенні 9:1 

 

На рис. 4.11 наведено загальний вихід біогазу за 23 доби коферментації Ж:К.  

 

Рис. 4.11. Загальний вихід біогазу (V) при різному співвідношенні Ж:К для 

різних косубстратів за 23 доби перебігу процесу 
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Максимальний вихід біогазу при коферментацї жировмісних відходів з 

рослинною сировиною характерний для кукурудзи як косубстрату і становить 

4000 см3, що лише на 18,86 ± 1 % менше порівняно з послідом за такого ж 

співвідношення. Послід є не тільки джерелом мікроелементів, вітамінів та інших 

біологічно активних речовин для розвитку асоціації мікроорганізмів [77], а й 

джерелом додаткових метаногенних мікроорганізмів, які в процесі адаптації до 

сировини включаються до складу асоціації та оновлюють її, чим посилюють 

виробництво біогазу.  

З рис. 4.11 видно, що найбільш інтенсивне утворення біогазу протягом 23 діб 

зброджування характерно для співвідношення косубстратів Ж:К 1:1. За наявності 

достатньої кількості косубстрату (послід, відходи кукурудзи та яблук) таке 

співвідношення забезпечує максимально вигідні умови виробництва біогазу при 

переробці жировмісних відходів шкіряного виробництва. Однак, виходячи з 

задачі утилізації саме жирових відходів та враховуючи, що зниження виходу 

біогазу відбувається на 9 %, 10 % та 11 % при співвідношенні Ж:К 9:1 для посліду, 

кукурудзи та яблук, відповідно,   рентабельним є використання саме такого 

співвідношення косубстратів. За такого співвідношення вміст метану в біогазі 

підвищується на 2 % за використання посліду як косубстрату та на 9% для 

кукурудзи по відношенню до співвідношення Ж:К 1:1 (рис. 4.12). Також таке 

співвідношення компонентів сировини дозволяє підвищити рентабельність 

виробництва за рахунок зменшення витрат на доставку та вартість косубстратів.  

 

Рис. 4.12. Загальний вихід метану (V) за 23 доби коферментації за 

раціонального співвідношення Ж:К 
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За використання відходів яблук як косубстрату вміст метану за обох 

співвідношень досягає майже 71 %. Тобто відходи яблук також можна 

використовувати як косубстрат для отримання висококалорійного біогазу. Однак 

вихід метану за таких умов менший на 21,3% для співвідношення Ж:К 1:1 та на 

30% для співвідношення 9:1 по відношенню до відходів кукурудзи як косубстрату. 

Вихід біогазу з одиниці СОР за використання різних співвідношень 

компонентів сировини протягом 23 діб представлено на рис. 4.13.  

 

Рис. 4.13. Вихід біогазу на г СОР (V) для різних косубстратів при  

співвідношенні Ж:К 1:1 та 1:9 при коферментації протягом 23 діб 

 
Як видно з рис. 4.13 за використання як косубстрату рослинної сировини 

зменшується питомий вихід біогазу. Так для співвідношення компонентів Ж:К 1:1 

вихід біогазу складає: 93,9 ± 4,7 см3/г СОР з вмістом метану 64,3 % за 

використання посліду, 76,2 ± 3,8 см3/г СОР з вмістом метану 63,5 % за 

використання відходів кукурудзи, 54,1 ± 2,7 см3/г СОР з вмістом метану 71 % при 

коферментації з яблучними відходами. Для співвідношення Ж:К 9:1 вихід біогазу 

для косубстрату з відходів кукурудзи складає 68,7 ± 3,4 см3/г СОР, що на 19 ± 1 % 

нижче, ніж для зразку з послідом з таким же співвідношенням компонентів, а за 

використання відходів яблук – 48,1 ± 2,4 см3/г СОР, що на 43 ± 1 % нижче, ніж за 

використання посліду. Однак, при збільшенні вмісту жиру в субстраті 

підвищується вміст метану в біогазі. 
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Результати виходу біогазу та метану при коферментації жиру з відходами 

сільськогосподарського виробництва свідчать, що найбільш рентабельними 

косубстратами є послід та відходи кукурудзи. Оскільки метою є переробка 

жировмісних відходів з високим вмістом солей, то для розробки технологічних 

рішень утилізації сировини з одночасним одержанням біогазу є раціональним 

співвідношенням косубстратів жир/відходи – 9:1. За використання відходів 

кукурудзи як косубстрату зменшується вихід біогазу на 10 ± 1 % в порівнянні з 

співвідношенням Ж:К 1:1, але за рахунок збільшення вмісту метану на 9 % в 

біогазі вихід енергоносія залишається однаковим. Це підвищує енергоємність 

біогазу. За використання посліду як косубстрату вихід метану менше на 7% при 

співвідношенні косубстратів 1:9 в порівнянні з Ж:К - 1:1. 

 

4.2 Коферментація жировмісних відходів ПрАТ «Чинбар» з послідом  

 

Як жировмісний субстрат використовували відходи виробництва заводу 

«Чинбар» – перетоплений свинячий жир. Для рівномірного розподілу сировини в 

об’ємі реактора і запобіганню спливанню, жировий косубстрат наносили на 

поверхню волокнистого інертного носія. 

Враховуючи результати аналізу отримання біогазу та метану при 

коферментації жиру з відходами сільськогосподарського виробництва, 

косубстратом було обрано курячий послід з безпідстилковим способом утримання 

птиці (табл. 2.5). Вміст СОР в реакторі складав 7,5 %. Для дослідження було 

обрано співвідношення Ж : К - 1:1, 3:2, 7:3, 4:1, 9:1. Співвідношення Ж : К 

розраховували за СОР.  

Щодобовий вихід біогазу для різних співвідношень косубстратів за  період 

коферментації наведено на рис. 4.14.  
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Рис. 4.14. Вихід біогазу (V) в процесі коферментації (t) в залежності від 

співвідношення Ж:К 

 

Початок газоутворення для усіх зразків, окрім співвідношення Ж:К 3:2, 

спостерігався на 4-5 добу. Біогаз на початку процесу має низький вміст метану. 

Зразкам зі співвідношеннями Ж:К 9:1, 3:2 та 1:1 притаманні дві хвилі підвищення 

виходу біогазу – на 10 та 18 добу зброджування. Дві хвилі підвищення виходу 

біогазу для цих зразків можна пояснити інтенсифікацією процесу метаногенезу за 

рахунок мікроорганізмів з посліду. 

Зразок зі співвідношенням Ж:К 7:3 показав незначний вихід біогазу з 9 по 13 

добу, після чого процес газоутворення затухає. Для зразку зі співвідношенням 

Ж:К 4:1 також характерний низький вихід біогазу. Такий результат можна 

пояснити зміною значення рН робочого середовища в кислу сторону (для Ж:К 7:3 

значення рН 5,76, для Ж:К 4:1 – рН 5,9). Відсутність постійного перемішування 

призводить до накопичення на поверхні жирового косубстрату кислот, які не є 

попередниками метану, що призводить до перекриття мікроорганізмам доступу 

до нового субстрату. Це в свою чергу гальмує розклад високомолекулярних 

сполук, що може призвести до зупинення метаногенезу в процесі ферментації. За 

таких умов вміст водню в газовій фазі збільшується до 12 %, що можна пояснити 

реакціями: 
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 C6H12O6 +2H2O → 4H2 + 2CO2 + 2CH3COOH                           (4.1) 

 

C6H12O6 → СН3СН2СН2СООН + 2СО2 + 2Н2                                            (4.2) 

 

 Подальшого перетворення продуктів у метан не відбувається за рахунок 

закисання середовища до значення рН = 5,7, за якого гальмується  продукування 

метану.  

При співвідношеннях косубстратів жир: послід 9:1, 3:2 та 1:1 спостерігається 

вищий вихід біогазу та метану по відношенню до інших співвідношень (рис. 4.15). 

Максимальний вихід біогазу характерний для співвідношення Ж:К 1:1, що 

корелюється з попередніми модельними дослідженнями. Максимальний вихід 

біогазу при вмісті косубстратів 1:1 зумовлений раціональними умовами для 

засвоєння асоціацією мікроорганізмів поживних речовин обох косубстратів.  

 

Рис. 4.15. Загальний вихід метану та біогазу (V) в залежності від 

співвідношення Ж:К в процесі коферментації протягом 23 діб 

 

Для співвідношень Ж:К 9:1, 3:2 та 1:1 на період початку процесу і до 7 доби 

коферментації вміст метану в біогазі складає 15-45%. Починаючи з 8 доби 

концентрація метану в біогазі зростає до 50%, і на 12 добу ферментації досягає 70-

72%. Сумарний вміст метану у біогазі за весь період ферментації для 
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співвідношення косубстратів 3:2 та 9:1 становить 66 ± 2,6%, для співвідношення 

1:1 вихід біогазу та метану в ньому становить на 8,5 ± 0,4% та 6 ± 0,25% відповідно 

більше, ніж за використання співвідношення Ж:К 9:1.  

Найвищий вихід метану у біогазі притаманний для білкової сировини [148], 

що пояснює найбільший вихід метану для співвідношення косубстратів  1:1. Для 

зразку зі співвідношенням Ж:К 9:1 субстратом для метану є жир, а послід слугує 

джерелом мікроелементів, вітамінів та інших корисних сполук для розвитку 

анаеробної асоціації мікроорганізмів.  

Оскільки метою роботи є розробка технологічних рішень для одержання 

біогазу з жировмісних відходів шкіряного виробництва, тому важливо, щоб 

основним компонентом для зброджування у реакторі слугував цільовий субстрат. 

Тому раціональним співвідношенням косубстратів Ж:К для одержання біогазу з 

жировмісних відходів є 9:1.  

 

4.3 Коферментація відходів ТОВ «Слава»  

  

Як жировмісний субстрат для коферментації використовували відходи стадії 

міздріння з процесу виробництва шкіри з шкур телят заводу «Слава»          

(м. Васильків, Україна) – міздрю першої та другої відмоки, характеристики яких 

наведено в табл. 2.4. 

Як косубстрат використовували курячий послід та мул очисних споруд зі 

стадії стабілізації осаду (м. Васильків, Україна) (табл. 2.5).  

Вміст СОР в реакторі складав 7,5 %. Для дослідження було обрано 

співвідношення Ж : К, які наведено в табл. 4.2. Співвідношення Ж : К 

розраховували за СОР. Зразок №2 і №3 досліджували з можливістю 

підтвердження результатів попередніх досліджень, де жировмісною сировиною 

виступали відходи виробництва з шкур свиней. Зразки 4 і 5 розглянуто з 

можливістю розведення жировмісної сировини з високим вмістом солей та 

агресивним лужним рН (11,76) субстратом, який є менш насичений домішками, 

однак є джерелом азоту та поживних мікроелементів. Як контрольні зразки обрано 
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жировмісні відходи без додавання косубстратів - контроль 1 (К1) – міздря першої 

відмоки, контроль 2 (К2) – міздря другої відмоки. 

Таблиця 4.2  

Співвідношення Ж:К при коферментації міздрі 

№ зразка Косубстрати (Ж:К) Співвідношення 

1 Міздря 1 відмоки: міздря 2 відмоки 1:1 

2 Міздря 1 відмоки: послід 1:1 

3 Міздря 2 відмоки: послід 1:1 

4 Міздря 1 відмоки: мул 9:1 

5 Міздря 1 відмоки: мул 5:1 

 

Значення рН середовища доводили до 7 за допомогою розчину HCl. 

Зброджування проводили в реакторах об’ємом 0,5 дм3 (коефіцієнт заповнення 

0,85) при температурі 37 ± 1 0С з перемішуванням 1 раз на добу. Період 

коферментації становив 23 доби. 

 

4.3.1 Утилізація міздрі 

 

Щодобовий вихід біогазу для контрольних зразків та зразку зі 

співвідношенням косубстратів міздрі 1:1 за період коферментації наведено на   

рис. 4.16.  

Як видно з рисунку, зразок з міздрьою першої відмоки, яка містить 

підвищений вміст солей, характеризується невисоким виходом біогазу починаючи 

з 3 доби. Вихід підвищується починаючи з 12 доби зброджування. Однак на 23 

добу зброджування процес не закінчився, що може свідчити про повільну 

адаптацію анаеробної асоціації мікроорганізмів до солей, що містяться у відходах. 

І за рахунок наявності поживних речовин для мікроорганізмів, процес 

продовжується.  
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Рис. 4.16. Вихід біогазу (V) в процесі коферментації (t) відходів заводу 

«Слава»: К1 – контрольний зразок 1, К2 – контрольний зразок 2, №1(1:1) – 

співвідношення міздрі першої відмоки до міздрі другої відмоки як 1:1 

 

Контрольний зразок з міздрьою другої відмоки починає газотворення на 2 

добу ферментації. З 18 доби коферментації процес газотворення іде на спад і на 

23 добу спостерігався мінімальний вихід біогазу. Зразок Ж:К 1:1 аналогічно до К2 

починає газотворення на 2 добу ферментації і зупиняється  на 22 добу.  

При коферментації міздрі за співвідношення 1:1 загальний вихід біогазу  

(рис. 4.17) на 16% менший за кількості біогазу, одержаного у  зразку К2 і на 18% 

менший вихід метану. Це означає, що зброджування суміші обох відходів менш 

ефективне, ніж зброджування окремо міздрі другої відмоки. Однак, при 

розведенні контрольного зразку К1 з високим вмістом солей контрольним зразком 

К2, де вміст солей значно нижчий, можна отримати на 33% більший вихід біогазу 

та метану порівняно з К1, але менший порівняно з К2.  
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Рис. 4.17. Загальний вихід біогазу та метану в ньому (V) за 23 доби 

коферментації: К1 – міздря першої відмоки, К2 – міздря другої відмоки, 

№1(1:1) – співвідношення міздрі першої відмоки до міздрі другої відмоки як 

1:1; синій колір – біогаз, червоний – метан 

 

Вихід біогазу на одиницю СОР (рис. 4.18) для співвідношення відходів 1:1 

становить 43 см3/г СОР, що на 16,2% менше, ніж для зразку К2, однак на 33,3% 

вище, ніж для зразку К1. Загальний вміст метану при ферментації становить 56 ± 

2,7 % для К1, 60,5 ± 3 % для К2, і 59,4 ± 2,8 % для співвідношення відходів 1:1. 

 

Рис. 4.18. Вихід біогазу на одиницю СОР (V) за 23 доби ферментації: 1 – К1 

міздря першої відмоки, 2 – К2 – міздря другої відмоки, 3 – співвідношення К1:К2 

1:1; синій колір – біогаз, червоний – метан 

 

Отже, з метою перероблення більшої кількості відходів шкіряного 

виробництва можна застосовувати суміш міздрі.   
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4.3.2 Коферментація міздрі з послідом  

 

Щодобовий вихід біогазу при коферментації міздрі та посліду наведено на 

рис. 4.19. Газоутворення для усіх зразків почалося на 2 добу. Для зразків з 

міздрьою першої відмоки вихід біогазу менший. Для зразку, що містить міздрю 

другої відмоки та послід, характерною відмінністю від інших зразків є наявність 

двох пікових виходів на 9 та 19 добу, які зазвичай спостерігаються при 

коферментації жировмісної сировини з послідом. 

 

Рис. 4.19. Вихід біогазу (V) в процесі коферментації (t) міздрі та посліду:    

К1 – міздря першої відмоки, К2 – міздря другої відмоки, №2(1:1) – 

співвідношення міздрі першої відмоки та посліду як 1:1, №3(1:1) – 

співвідношення міздрі другої відмоки та посліду як 1:1 

 

Як показано на рис. 4.20, найбільший вихід біогазу та метану в ньому 

спостерігається при зброджуванні міздрі другої відмоки з послідом. Так при 

додаванні посліду вихід біогазу підвищується на 12,3% для зразку №3 і на 14,4 % 

для зразку №2 порівняно до зразків без додавання посліду (К2 і К1 відповідно). 
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Рис. 4.20. Загальний вихід біогазу та метану в ньому (V) за 23 доби 

коферментації: К1 – міздря першої відмоки, К2 – міздря другої відмоки,       

№2(1:1) – співвідношення міздрі першої відмоки та посліду як 1:1, №3(1:1) – 

співвідношення міздрі другої відмоки та посліду як 1:1,  синій колір – біогаз, 

червоний – метан 

  

Однак загальний вихід біогазу та метану з одиниці СОР міздрі (рис. 4.21), 

навіть при використанні косубстрату, залишається низьким і становить 58,5 ±      

2,8 см3/г СОР та 37,15 ± 1,7 см3/г СОР відповідно.  

 

Рис. 4.21. Вихід біогазу на одиницю СОР (V) за співвідношення Ж:К 1:1 за 

23 доби коферментації: 1 – контрольний зразок 1, 2 – співвідношення міздрі 

першої відмоки та посліду як 1:1, 3 – контрольний зразок 2, 4 – співвідношення 

міздрі другої відмоки та посліду як 1:1; синій колір – біогаз, червоний – метан 
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Такий низький вихід біогазу можна пояснити пригніченням асоціації 

мікроорганізмів дією хімічних сполук (солей, антисептиків), які застосовуються в 

технології виробництва шкіри та антибіотиків, що можуть міститись у субстраті. 

Підвищення виходу біогазу в такому випадку можливе за рахунок введення 

економічно невигідної стадії промивання відходів або за рахунок штучного 

поповнення асоціації мікроорганізмів окремо вирощеними видами, які адаптовані 

до сполук, що застосовуються в технології в заданих концентраціях. 

Отже, при анаеробному зброджуванні відходів виробництва шкіри з шкур 

телят (міздря 1 та 2 відмоки) можливо повисити вихід біогазу на 12,3% та 14,4 % 

в залежності від походження відходів за умови додавання посліду як косубстрату. 

 

4.3.3 Коферментація міздрі з мулом очисних споруд 

 

За рахунок високої вологості мулу, без застосування додаткової стадії 

неможливо використати більшу кількість мулу як косубстрату, ніж в 

співвідношенні Ж:К як 5:1. Вихід біогазу при коферментації міздрі першої 

відмоки та мулу наведено на рис. 4.22. При застосуванні як косубстрату мулу в 

співвідношенні Ж:К 5:1 вихід біогазу має максимум на 10 добу коферментації, при 

збільшенні вмісту міздрі (співвідношення 9:1) на 14 добу, а для контрольного 

зразку на 15 добу. 

Вихід біогазу при додаванні мулу зростає на 7,02 0,35% та 9,94 0,49 % для 

співвідношень 9:1 та 5:1 відповідно (рис. 4.23). Тобто, чим більше мулу додано до 

реактора, тим більший вихід біогазу отримали, що можна пояснити зменшенням 

концентрації хімічних сполук у середовищі.  

Концентрація метану для співвідношення Ж:К 9:1 становить 57,4%, а для 

Ж:К 5:1 – 58,1 % (рис. 4.23). Незначне підвищення виходу біогазу та метану  

обумовлено тим, що додавання мулу впливає на процес розведення 

висококонцентрованої додатковими сполуками сировини.  
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Рис. 4.22. Вихід біогазу (V) в процесі коферментації (t) міздрі та мулу: К1 – 

контрольний зразок 1, №4 (9:1) – співвідношення міздрі першої відмоки та мулу 

як 9:1, №5 (5:1) – співвідношення міздрі першої відмоки та мулу як 5:1 

 

 

Рис. 4.23. Загальний вихід біогазу та метану в ньому (V) за 23 доби 

коферментації: К1 – контрольний зразок 1, №4(9:1) – співвідношення міздрі 

першої відмоки та мулу як 9:1, №5(5:1) – співвідношення міздрі першої відмоки 

та мулу як 5:1; синій колір – біогаз, червоний – метан 

 

Максимальний вихід біогазу при додаванні мулу (співвідношення Ж:К 5:1) з 

одиниці СОР становить 31,8 см3/г СОР, що на 9,7% більше, ніж без додавання 
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косубстрату, однак на 5% менше, ніж при використанні у якості косубстрату 

посліду (рис. 4.24), і на 26% менше, ніж за використання міздрі другої відмоки. 

 

Рис. 4.24. Вихід біогазу на одиницю СОР (V) за 23 доби коферментації 

міздрі з мулом: 1 – контрольний зразок 1, 2 – співвідношення міздрі першої 

відмоки та мулу як 9:1, 3 – співвідношення міздрі першої відмоки та мулу як 5:1; 

синій колір – біогаз, червоний – метан 

 

Отже, застосування косубстратів при зброджуванні відходів шкіряного 

виробництва заводу «Слава» позитивно впливає на виробництво біогазу. За 

використання біотехнології коферментації можна повисити вихід біогазу з          

28,7 см3/г СОР до 43 см3/г СОР при зброджуванні міздрі першої відмоки, і з         

51,3 см3/г СОР до 58,5 см3/г СОР при зброджуванні міздрі другої відмоки. 

Ефективність коферментації міздрі залежить від виду косубстрату та його 

співвідношення. Найкращим косубстратом для міздрі першої та другої відмоки є 

послід. 

 

4.4 Використання дігестату як органічного біодобрива для вирощування 

сільськогосподарських культур 

 

Побічний продукт ферментації – дігестат – зазвичай використовують у 

сільському господарстві у двох видах: рідкому та твердому. За рахунок вмісту 

легкодоступних форм азоту, фосфору, калію, сульфуру та мікроелементів, 

дігестат є повноцінним добривом, яке завдяки своїм властивостям може замінити 
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мінеральні добрива [148]. Вміст азотних сполук у дігестаті у середньому 

зберігається на 70 %, вміст калію та фосфору – на 100 %. На одну тонну 

перебродженого посліду розрахунковий вміст азоту становить 4,3-5,4 кг, фосфору 

– 2-2,5 кг, а калію – 8,8-13,1 кг [115]. 

Завданням даного дослідження було показати вплив різних фракцій 

дігестату, одержаного при переробці жировмісних відходів, на ріст і розвиток 

найбільш поширених сільськогосподарських культур: пшениці, кукурудзи, 

соняшника. 

 

4.4.1 Вплив дігестату на сходи пшениці 

 

Проростки пшениці спостерігалися на 2 добу після посадки для зразків з 

більшими концентраціями дігестату. Для контрольного зразку сходи 

спостерігалися на 3 добу, як і для зразків з низьким вмістом дігестату (1 т/га для 

рідкого та 5 т/га для твердого). Результати пророщування зерен пшениці наведено 

на рис. 4.25. Вимірювання висоти рослин проводили на 5 та 20 добу вирощування. 

Результати вимірювань наведено в таблиці 4.3.  

 

 

Рис. 4.25. Фото пшениці на 3 день вирощування при використанні твердого 

(а) та рідкого (б) дігестату 

 

А 

Б 
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Таблиця 4.3  

Висота паростків пшениці на 5 та 20 добу вирощування 

Фракція 

Концент 
рація, 
т/га 

Висота рослин, мм 
Різниця порівняно з 

контролем, % 
5 доба 20 доба 5 доба 20 доба 

Рідка 

0,5 65,8±2,97 209,8±12,31 0,38 4,38 
1 66,75±6,37 209,5±6,68 1,79 4,24 

1,5 67,9±3,9 208,8±8,51 3,46 3,92 
2 68,15±0,28 210,9±7,7 3,81 4,88 

Тверда 

5 69,75±0,11 206,5±7,58 6,02 2,85 
15 69,55±0,07 209,2±10,28 5,75 4,11 
25 69,875±0,03 208,5±7,27 6,18 3,78 
35 70,7±0,21 215,7±11,45 7,28 7,00 

Контроль 65,55±2,3 200,6±8,83 - - 
Р=0,05 

 

Рослини, які вирощували з додаванням твердої фракції у кількості 35 т/га, 

показали найкращий результат – середня висота пшениці становить  215,7±11,45 

мм на 20 добу вирощування, що на 7% більше, ніж середня висота контрольного 

зразка. Для зразків рідкої фракції найбільш продуктивною концентрацією 

виявилась 2 т/га – висота рослин на 4,88% більша, ніж середня висота 

контрольного зразка. 

Отже, використання рідкої фракції у якості добрива для пшениці сприяє 

швидшому росту рослин на 3,92-4,88%. Використання твердої фракції покращує 

ріст пшениці на 2,85-7%. 

 

4.4.2 Вплив дігестату на ріст кукурудзи 

 

Кукурудза зійшла на 2 добу після посадки для зразків з  концентраціями 

твердого дігестату 15 т/га і 25 т/га та концентрацією рідкого дігестату 2 т/га. Для 

контрольного зразку сходи спостерігалися на 4 добу, а для інших зразків – на 3-4 

робу. Результати пророщування кукурудзи на 5 добу та 10-дневі рослини наведено 

на рис. 4.26 та 4.27. Вимірювання висоти рослин проводили на 5 та 20 добу 

вирощування. Результати вимірювань наведено в табл. 4.4.  
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Таблиця 4.4  

Висота паростків кукурудзи на 5 та 20 добу вирощування 

Фракція 
Концент 

рація, 
т/га 

Висота рослин, мм 
Різниця порівняно з 

контролем, % 
5 доба 20 доба 5 доба 20 доба 

Рідка 
1 19,5±2,7 209,9±6,21 8,21 7,29 

1,5 22,7±4,41 210,6±8,9 21,15 7,60 
2 24,1±4,43 217,5±8,67 25,73 10,53 

Тверда 
5 19,2±2,24 206,5±7,62 6,77 5,76 
15 25,7±3,99 218,1±8,56 30,35 10,77 
25 31,4±3,66 217,2±8,63 42,99 10,41 

Контроль 17,9±3,14 194,6±7,01  - -  
Р=0,05 

 

 

 

 

Рис. 4.26. Фото кукурудзи на 5 та 10 день вирощування при застосуванні 

рідкого дігестату 
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Результати вирощування кукурудзи при застосуванні рідкої та твердої 

фракції дігестату показали, що раціональним вмістом для покращення росту 

рослин є 2 т/га та 15 т/га відповідно. Концентрація твердої фракції 25 т/га показала 

результати дещо менші, ніж концентрація 15 т/га – 217,2±8,63 мм, що всього на 

0,36% менше, ніж при концентрації 15 т/га. 

Рідка фракція при концентраціях 1 і 1,5 т/га показує ріст рослин 209,9±6,21 і 

210,6±8,9 мм відповідно, що на 3% менше, ніж при концентрації 2 т/га. 
   

 

 

  

 

Рис. 4.27. Фото кукурудзи на 5 та 10 день вирощування при застосуванні 

твердого дігестату 
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Отже, як рідка, так і тверда фракція може використовуватися як органічне 

добриво для вирощування кукурудзи. Раціональні норми внесення добрив для 

отримання рослин з покращеним ростом на стадії 20 діб вирощування становлять 

2 т/га рідкої фракції та 15 т/га твердої фракції. З урахуванням можливості 

використання відходів кукурудзи у якості косубстрату для коферментації 

жировмісних відходів, застосування дігестату  як добрива для вирощування 

культури сприяє створенню замкненого циклу виробництва. 

  

4.4.3 Вплив дігестату на сходи та ріст соняшника 

 

Результати пророщування насіння соняшника наведено на рис. 4.28 та 4.29. 

Вимірювання висоти рослин проводили на 5 та 20 добу вирощування. Результати 

вимірювань наведено в табл. 4.5. 
  

А 

 

 

Рис. 4.28. Фото соняшнику на 5 та 10 день вирощування при застосуванні 

рідкого дігестату 
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Б 

 
Рис. 4.29. Фото соняшнику на 5 та 10 день вирощування при застосуванні 

твердого дігестату 

 

  Таблиця 4.5  

Висота паростків соняшнику на 5 та 20 добу вирощування 

Фракція 
Концент 

рація, 
т/га 

Висота рослин, мм 
Різниця порівняно з 

контролем, % 
5 доба 20 доба 5 доба 20 доба 

Рідка 
1 27,1±6,19 119,5±11,8 7,79 0,92 

1,5 26,7±4,13 139,5±6,07 6,54 15,13 
2 27,8±8,78 128,6±7,15 9,91 7,95 

Тверда 
5 25,7±6,42 123,7±6,3 2,78 4,26 
15 27,3±5,04 131,7±4,69 8,42 10,10 
25 29,1±4,68 130,8±4,68 14,09 9,46 

Контроль 25,0±3,89 118,4±20,78  - -  
 Р=0,05 
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Насіння соняшнику почало проростати на 2 добу після посадки для зразків з  

концентраціями твердого дігестату 35 т/га і 25 т/га та концентрацією рідкого 

дігестату 1 і 2 т/га. При чому для зразка з рідким дігестатом 1 т/га рослини 

проростали нерівномірно: на 2 добу проросло по 1-3 рослини для кожної проби, а 

інші проростали на 3-4 добу. Це вплинуло на результати при вимірюванні росту 

рослин. Для контрольного зразку поодинокі сходи зійшли на 3 добу, і усі зерна  

рослин проростали на 4-5 добу. Для інших зразків сходи з’явились на 3-4 робу 

вирощування.  

Для соняшнику ефективними виявилися концентрації рідкої фракції 1,5 т/га. 

За таких умов рослини на 15,13% перевищують висоту контрольних зразків. За 

використання твердої фракції 15 т/га – рослини перевищують висоту контрольних 

зразків на 10,1%. Більші концентрації виявилися менш ефективними, що означає, 

що на етапі росту, що досліджувався, надлишок добрива не засвоюється 

рослинами. Саме тому дані, які отримані в процесі дослідження, показують 

виключно вплив концентрацій добрива на етапі проростання.  

Аналіз впливу дігестату на ріст соняшнику показав, що рідка фракція добрива 

у концентрації 1,5 т/га виявилась більш ефективною порівняно з твердою, 

збільшивши ріст рослин на 15,13% порівняно з контролем, для твердої фракції 

добрива за вмісту 15 т/га – 10,10%.  

Отже, використання дігестату як у рідкому так і в твердому вигляді у якості 

добрив для вирощування пшениці, кукурудзи та соняшника позитивно впливає на 

ріст і розвиток рослин. 

За використання рідкої фракції при вирощуванні пшениці можна  збільшити 

ріст рослин на 3,92-4,88 %, а при використанні твердої фракції – на 2,85-7%. При 

вирощуванні кукурудзи можна повисити ріст рослин на 10,53 та 10,77% при нормі 

внесення 2 т/га рідкої фракції та 15 т/га твердої фракції відповідно. При 

вирощуванні соняшнику за використання рідкої фракції 1,5 т/га можна підвищити 

приріст висоти рослин на 15,13%, а за використання твердої фракції 15 т/га – на 

10,1%. 
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Висновки до розділу  

 

1. Встановлено, що для підвищення виходу біогазу за використання жиру 

найбільш ефективними косубстратами є послід та відходи кукурудзи у 

співвідношенні 1:1 та 9:1. За використання співвідношення косубстратів Ж:К 9:1 

вихід  біогазу  складає  84,6  см3/г  СОР  при  коферментації  жиру  з  послідом,          

68,7 см3/г СОР – з відходами кукурудзи та 48,1 см3/г СОР – з відходами яблук.  

2. Показано, що за використання перетопленого жиру ПрАТ «Чинбар» за 

співвідношення жир/послід 9:1 вміст метану у біогазі – 66 ± 2,6%, для 

співвідношення 1:1 вихід біогазу та метану в ньому становить на 8,5 ± 0,4% та 6 ± 

0,25% відповідно більше, ніж за використання співвідношення Ж:К 9:1.  

3. Визначено, що використання міздрі другої відмоки підвищує вихід біогазу 

та вміст метану в ньому на 44,1 ± 2,1% та 48,33 ± 2,3% і 16,18 ± 0,7% та 17,7 ± 

0,8%, відповідно, по відношенню до міздрі першої відмоки та їх суміші (1:1) 

(жировмісні відходи ТОВ «Слава»). За використання посліду як косубстрату вихід 

біогазу підвищується з 28,7 см3/г СОР до 43 см3/г СОР при зброджуванні міздрі 

першої відмоки, і з 51,3 см3/г СОР до 58,5 см3/г СОР при зброджуванні міздрі 

другої відмоки. 

4. Встановлено, що при вирощуванні сільськогосподарських культур 

підвищується швидкість росту за використання дігестату як добрива: рідка 

фракція (2 т/га) підвищує ріст пшениці на 4,88%, тверда (35 т/га) – на 7%; ріст 

кукурудзи (2 т/га рідкої фракції та 15 т/га твердої фракції) на 10,53 та 10,77% 

відповідно; ріст соняшника (рідка фракція 1,5 т/га, тверда 15 т/га) на 15,13% та на 

10,1%, відповідно по відношенню до контрольних зразків. 
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виробництва. Вісник Хмельницького національного університету (Технічні 

науки). 2018; 2(259):103-107.  
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РОЗДІЛ 5                                                                  

ОТРИМАННЯ БІОГАЗУ ЗА НАЯВНОСТІ  АНТИБІОТИКІВ  

 

Сучасний агропромисловий комплекс не можливо уявити без використання 

антибіотиків: завдяки застосуванню у тваринництві цих сполук у якості ліків та 

для профілактики, на сьогодні виробництво м’ясної продукції, харчових яєць і 

м'яса сільськогосподарської птиці залишається рентабельним. Однак, відсутність 

локальних технологій вилучення антибіотиків, що містяться в стічній воді і 

відходах на тваринницьких фермах та птахофабриках, призводить до 

розповсюдження антибіотиків у природному середовищі, що негативно впливає 

на розвиток живих організмів. З часом до антибіотиків, які потрапили в оточуюче 

середовище, розвиваються резистентні форми мікроорганізмів, що призводить до 

непрогнозованих наслідків на навколишнє середовище. У відходах шкіряного 

виробництва та за використання посліду як косубстрату можлива наявність в 

середовищі антибіотиків різних класів. Тому з’ясування параметрів та підходів, за 

яких буде відбуватись продукування біогазу за наявності антибіотиків в 

середовищі, є актуальним завданням. 

Із технологій, які використовуються для видалення антибіотиків зі стічної 

води, найбільш відомими є [150]: 

• біотехнологічні (аеробне і анаеробне очищення стічної води, фільтрація 

через біоплато, використання генетично модифікованих мікроорганізмів) [151, 

152]; 

• фізичні (адсорбція на сорбентах і фільтрах, руйнування під дією фізичних 

факторів впливу: кавітації, УЗ, флотації і ін.) [153]; 

• хімічні (AOPs – окислення до сполук, які не проявляють антимікробної дії, 

осадження, коагуляція, флокуляція) [154, 155]. 

Найбільш популярна на сьогодні технологія зворотного осмосу не дозволяє 

утилізувати антибіотики, а тільки концентрує їх на мембрані [156]. Останнім 

часом перспективним методом очищення стічної води від антибіотиків 

вважається спосіб окиснення AOPs (наприклад, озонування, реактив Фентона, 
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електрохімічні процеси, напівпровідниковий фотокаталіз), заснований на 

генерації радикалів, які мають велику реакційну здатність і меншу селективність 

в порівнянні з іншими окиснювачами, такими як хлор. При дії радикалів 

відбувається окиснення органічних сполук до менш токсичних, які 

використовуються мікроорганізмами в процесах деструкції або утилізації до СО2 

і Н2О [157].  

Ефективність утилізації антибіотиків залежить від складу стічних вод і 

домішок, які в них знаходяться [158]. Однак, фізико-хімічні методи ефективні за 

наявності у стічних водах високих концентрацій антибіотиків і застосовуються в 

основному для локального очищення стоків фармацевтичних заводів, які є 

виробниками антибіотиків [153-155]. Для очищення великих обсягів стічних вод, 

що характеризуються невисокими концентраціями антибіотиків та наявністю 

різноманітної кількості супутніх речовин, використання фізико-хімічних методів 

є нерентабельним. Хоча деякі групи антибіотиків не можуть бути утилізовані без 

застосування сорбентів, що особливо характерно для тетрацикліну [159]. 

Для очищення великих обсягів стічної води від невеликих концентрацій 

антибіотиків рентабельним є застосування біотехнологічних методів, що 

дозволяють одночасно утилізувати антибіотики і очистити стічні води від інших 

полютантів. Проблемою біотехнологічної обробки є зменшення ефективності 

очищення стоків через негативний вплив антибіотиків на життєздатність 

мікроорганізмів та інших гідробіонтів активного мулу, що призводить до 

спухання мулу та погіршення інших параметрів технології аеробного очищення 

[150].  

Анаеробний спосіб видалення органічного забруднення із стоків – є найбільш 

оптимальним варіантом очищення, що в свою чергу може забезпечити очищення 

стічної води від антибіотиків в умовах попередньої адаптації анаеробної асоціації 

мікроорганізмів. Однак, наявність антибіотиків в стічній воді знижує вихід біогазу 

і вміст метану в ньому [160]. Відомо, що для кожного антибіотику є гранична межа 

концентрації, при якій припиняється виробництво біогазу [161]. Незважаючи на 

велику кількість досліджень впливу антибіотиків на процес очищення стічних 



147 

 
вод, на сьогодні не встановлено граничні межі концентрацій для таких 

антибіотиків як тетрациклін та норфлоксацин, які найчастіше використовують в 

тваринництві та птахівництві. Тому, однією із задач даного розділу є встановити 

межі концентрацій антибіотиків тетрацикліну та норфлоксацину, за яких 

одержання біогазу при очищення стічних вод, що містять ці антибіотики, буде 

ефективним. Для підвищення вмісту метану в біогазі необхідно дослідити 

можливості та умови адаптації анаеробної асоціації мікроорганізмів до високих 

концентрацій антибіотиків та визначити видовий склад анаеробної асоціації 

(метаногенів) до і після адаптації мікроорганізмів, які здатні до продукування 

метану за наявності таких класів антибіотиків.  

 

5.1 Одержання біогазу за наявності в середовищі антибіотиків 

 

Як модельне середовище для дослідження впливу антибіотиків на утилізацію 

органічних речовин та проведення адаптації асоціації мікроорганізмів до 

антибіотиків в анаеробних умовах було використано виробничу стічну воду 

Краснослобідського спиртового заводу (Київська область, Україна), склад якої 

наведено в табл. 5.1. Стічна вода спиртозаводу містить необхідний для розвитку 

анаеробної асоціації набір поживних речовин і мікроелементів. 

Концентрації антибіотиків, які вводили в стічну воду для визначення виходу 

біогазу, були наступні: 2,5 мг/дм3, 5 мг/дм3, 7,5 мг/дм3, 10 мг/дм3. Таблетки 

тетрацикліну (Борщагівський ХФЗ ЗАТ НВЦ, Україна) та норфлоксацину 

(Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина) товкли в ступці, розводили дистильованої 

водою до концентрації вихідного розчину 100 мг/дм3. Готовий розчин зберігали 

при температурі 4 ℃. Як контрольний зразок слугувала стічна вода без додавання 

антибіотиків. 

Як інокулят для зброджування та адаптації асоціації мікроорганізмів 

слугував переброджений залишок переробки посліду з сільськогосподарськими 

відходами (Кафедра екобіотехнології та біоенергетики НТУУ «Київський 

політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»). У якості інокуляту для 
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підвищення ефективності зброджування стічної води, що містить антибіотики, за 

допомогою адаптованої асоціації мікроорганізмів (ААМ) виступав 

переброджений залишок з дослідження адаптації ААМ (мул після відстоювання, 

для кожної досліджуваної концентрації антибіотику окремий інокулят) та  

анаеробна асоціація мікроорганізмів, що вирощувалася на середовищі Жиліної 

(для кожної досліджуваної концентрації – окрема асоціація).     

Таблиця 5.1 

Показники стічної води спиртозаводу 

Характеристика  
Концентрація, 

мг/дм3  
Завислі речовини 38,0 1,5 

N-NH4
+  14,0 0,6 

N-NO3
-  2,0 0,07 

Феноли 200,0 7,4 

Сульфати 900,0 33,6 

Хлориди 55,0 2,1 

Р-PO4
3-  20,0 0,8 

Кальцій  1200,0 44,7 

ХСК  900,0 33,5 

БСК5  170,0 6,3 

СПАР  0,8 0,03 

рН 6,3 0,24 

 

Анаеробне зброджування стічної води та адаптацію асоціації мікроорганізмів 

до антибіотиків проводили в анаеробних умовах при температурі 37 ± 1 ℃ при 

перемішуванні 1 раз на добу. Для зброджування та адаптації використовували 

реактори об’ємом 1 дм3 з коефіцієнтом заповнення 0,8. Доза інокуляту становила 

3,5 г за СОР. Максимальний період зброджування для стічної води становив 7 діб. 

Адаптацію до антибіотиків здійснювали у 2 етапи: спочатку ААМ адаптували 

окремо до кожного антибіотику, а потім проводили адаптацію до суміші 
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антибіотиків. Для адаптації асоціації мікроорганізмів використовували три 

підходи: одночасно збільшували концентрацію обох антибіотиків (тетрацикліну і 

норфлоксацину); використовували толерантну до норфлоксацину (10 мг/дм3) 

асоціацію як інокулят і адаптували її до тетрацикліну; використовували 

толерантну до тетрацикліну (10 мг/дм3) асоціацію як інокулят і адаптували її до 

норфлоксацину. Адаптацію здійснювали шляхом поступового збільшення 

концентрації антибіотиків від 0,5 мг/дм3 до 10 мг/дм3 з кроком 0,5 мг/дм3. Час 

адаптації мікроорганізмів до певної концентрації антибіотика визначали за 

виходом біогазу (від 2 до 5 діб), при цьому щоденно проводили заміну 0,2 дм3 

збродженого субстрату на свіжу стічну воду.  

Дослідження визначення видового складу асоціації проводили згідно 

методики, наведеної у розділі 2. 

 

5.1.1 Вихід біогазу за використання неадаптованої асоціації мікроорганізмів 

 

В процесі очищення стічної води, що містить норфлоксацин (рис. 5.1) та 

тетрациклін (рис. 5.2), неадаптована асоціація мікроорганізмів продукує значно 

менший вихід біогазу порівняно з контрольним зразком. 

При додаванні до стічної води норфлоксацину вихід біогазу майже вдвічі 

нижчий для зразків з концентрацією норфлоксацину 2,5 і 5 мг/дм3 (№1 і №2, 

відповідно) порівняно з контролем. За своїм складом біогаз містить метан і СО2, 

що свідчить про наявність в асоціації толерантних до норфлоксацину 

мікроорганізмів, які здійснюють гідроліз сировини, ацидогенну та ацетогенну 

стадії та метаногенез. Однак, асоціація мікроорганізмів втрачає ознаки 

життєдіяльності на 4 добу при концентраціях норфлоксацину 7 і 10 мг/ дм3. При 

вказаних концентраціях (рис. 5.1 зразки №3 та №4) біогаз не містить метану, що 

свідчить про згубну дію високих концентрацій норфлоксацину на метанногенні 

мікроорганізми.  
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Рис. 5.1. Динаміка виходу біогазу (V) протягом анаеробного процесу (t) при 

різних концентраціях норфлоксацину: 1 – 2,5 мг/дм3; 2 – 5 мг/дм3; 

3 – 7 мг/дм3; 4 – 10 мг/дм3; К – контроль, зразок без антибіотика 

 

Для зразку з концентрацією тетрацикліну 2,5 мг/дм3 (рис. 5.2, зразок №1) 

вихід біогазу в 3,7 раз нижчий порівняно з контролем. Для інших концентрацій 

вихід біогазу має виключно піковий характер: для концентрації 7,5 мг/дм3 на 2 

добу, для 10 мг/дм3 – на першу добу. Для концентрації 5 мг/дм3 максимальний 

вихід біогазу  припадає на 2 добу, після чого інтенсивність виходу біогазу різко 

знижується. При цьому тільки у біогазі зразка №1 міститься метан. 

Зниження виходу біогазу при додаванні антибіотиків від початку досліду до 

3-4 доби ферментації для зразків з невисоким вмістом тетрацикліну показує 

інгібуючий вплив на гідролізні та кислотоутворюючі мікроорганізми. При 

високих концентраціях антибіотику призупиняють діяльність та гинуть 

мікроорганізми асоціації. 
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Рис. 5.2. Добовий вихід біогазу (V) протягом анаеробного процесу (t) при 

різних концентраціях тетрацикліну: 1 – 2,5 мг/дм3;  2 – 5 мг/дм3; 3 – 7 мг/дм3;  

4 – 10 мг/дм3; К – контроль, зразок без антибіотика 

 

Виходячи з одержаних результатів можна констатувати, що отримання 

біогазу при очищенні стічної води без попередньої адаптації мікроорганізмів 

можливе при додаванні незначних концентрацій антибіотиків: 2,5 мг/дм3 

норфлоксацину (зниження виходу біогазу на 47,3%) та 2,5 мг/дм3 тетрацикліну 

(зниження виходу біогазу на 72,2%, однак в біогазі наявний метан). При більших 

концентраціях антибіотиків відбувається значне зниження виходу біогазу та 

припинення метаногенезу. 

 

5.1.2 Вихід біогазу за використання адаптованої асоціації мікроорганізмів 

 

Попередню адаптацію асоціації анаеробних мікроорганізмів проводили до 

тетрацикліну і норфлоксацину окремо. Вихід біогазу при використанні 

адаптованої до різних концентрацій антибіотиків анаеробної асоціації наведено на 

рис. 5.3 та 5.4. 

Як видно з рисунку 5.3, за використання адаптованої до норфлоксацину 

асоціації вихід біогазу зростає і стає стабільним не залежно від концентрації 
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норфлоксацину в стічній воді. Однак, вміст метану у біогазі при збільшенні 

концентрації норфлоксацину падає, що підтверджує інгібуючу дію антибіотика на 

метаногени.  

 

Рис. 5.3. Динаміка виходу біогазу (V) в процесі ферментації (t) при різних 

концентраціях норфлоксацину за використання адаптованої до антибіотика 

асоціації мікроорганізмів: 1 – 2,5 мг/дм3;  2 – 5 мг/дм3; 3 – 7 мг/дм3; 4 – 10 мг/дм3; 

К – контроль, зразок без антибіотика 

 

Така ж тенденція спостерігається за використання адаптованої до 

тетрацикліну асоціації мікроорганізмів (рис. 5.4). Вихід біогазу стабілізується 

незалежно від концентрації антибіотика, але залишається нижчим у 2 рази 

порівняно з контрольним зразком. Така різниця у виході пояснюється 

зменшенням різноманіття життєздатних мікроорганізмів асоціації при дії 

тетрацикліну. При чому біогаз у всіх зразках підтримує горіння, що свідчить про 

наявність в ньому метану. 
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Рис. 5.4. Динаміка виходу біогазу (V) в процесі ферментації (t) при різних 

концентраціях тетрацикліну за використання адаптованої до антибіотика 

асоціації мікроорганізмів: 1 – 2,5 мг/дм3;  2 – 5 мг/дм3; 3 – 7 мг/дм3; 4 – 10 мг/дм3; 

К – контроль, зразок без антибіотика 

 

Як відомо [162], в консорціумі мікроорганізмів проявляються різні механізми 

резистентності до антибіотиків: антибіотики можуть виконувати функцію 

ефекторних молекул, виконувати різні регуляторні функції в процесі 

життєдіяльності бактеріальних клітин [163]. Тобто, залежно від концентрації 

антибіотики можуть викликати у бактерій нові механізми резистентності, чим 

можна пояснити різницю впливу антибіотиків на процес: від інгібітора окремих 

стадій метаногенезу, до інгібітора всього процесу.  

Стійкість мікроорганізмів до антибіотиків зумовлена різними механізмами, 

які можуть проявлятися в залежності від умов середовища та технологічних 

параметрів процесу. Стійкість архей, якими є метаногени, до широкого спектру 

антибіотиків можна пояснити тим, що їхня клітинна стінка сформована у вигляді 

зовнішнього S-шару, що являє собою жорстку сітку з білкових молекул [164], яка 

захищає клітину від фізичних і хімічних впливів, запобігаючи контакту 

макромолекул з клітинною мембраною. Такий склад клітинної стінки робить археї 
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стійкими до інгібіторів клітинної стінки прокаріотів, включаючи інгібітори 

пептидоглікану. Таким чином, використання асоціації мікроорганізмів для 

очищення стічної води, що містить антибіотики, можливе при утворенні стійкості 

до цих антибіотиків у асоціації мікроорганізмів.  

На другому етапі адаптації асоціації мікроорганізмів до різних класів 

антибіотиків використовували три підходи: 1 – одночасно збільшували 

концентрацію обох антибіотиків (рис. 5.5); 2 – використовували толерантну до 

норфлоксацину (10 мг/дм3) асоціацію як інокулят і адаптували її до тетрацикліну 

(рис. 5.6); 3 – використовували толерантну до тетрацикліну (10 мг/дм3) асоціацію 

як інокулят і адаптували її до норфлоксацину (рис. 5.7).  

 

Рис. 5.5. Вихід біогазу (V) в процесі очищення стічної води (t) при 

одночасному підвищенні вмісту норфлоксацину і тетрацикліну, мг/дм3: 

1 – 2,5; 2 – 5; 3 – 7; 4 – 10 

 

Як видно з рис. 5.5-5.7, асоціації мікроорганізмів швидше адаптуються до 

суміші антибіотиків у випадку використання анаеробної асоціації, яка була 

попередньо адаптована до одного з них. Більший вихід біогазу характерно для 

асоціації мікроорганізмів, яка попередньо була адаптована до тетрацикліну      

(рис. 5.7). 
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Рис. 5.6. Вихід біогазу (V) в процесі очищення стічної води (t) при адаптації 

до тетрацикліну асоціації толерантної до норфлоксацину, мг/дм3:  

1 – 2,5; 2 – 5; 3 – 7; 4 – 10 

 

Рис. 5.7. Вихід біогазу (V) в процесі очищенні стічної води (t) при адаптації 

до норфлоксацину асоціації толерантної до тетрацикліну, мг/дм3:  

1 – 2,5; 2 – 5; 3 – 7; 4 – 10 

 

Найвищий вихід біогазу, що продукує асоціація, яку попередньо адаптували 

до тетрацикліну, можна пояснити явищем множинної стійкості до антибіотиків – 

так званої MAR системи (multiple antibiotic resistance), що було доведено авторами 
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[165]. Так, на тлі стійкості до тетрацикліну або хлорамфеніколу формується 

стійкість не тільки до цих антибіотиків, а й до β-лактамів і хінолонів. Активація 

MAR системи призводить до одночасного зниження кількості одного з поринових 

білків (OmpF) і підвищення активності однієї з систем активного виведення 

антибіотиків з клітини. Ще одним аргументом є те, що деякі мікроорганізми, які 

експресують довгі оліго- і полісахаридні частини ліпополісахаридів клітинної 

мембрани, мають вроджену стійкість до тетрациклінів [166]. 

На рис. 5.8 наведено вихід біогазу в залежності від концентрації антибіотиків 

за використання трьох підходів до адаптації до тетрацикліну і норфлоксацину. 

Вихід біогазу зменшується в разі використання асоціації, яка попередньо була 

адаптована до норфлоксацину. Менші показники виходу біогазу при адаптації до 

тетрацикліну толерантної до норфлоксацину асоціації мікроорганізмів можна 

пояснити більш згубною дією тетрацикліну на мікроорганізми, що призводить до 

зменшення кількості мікроорганізмів здатних до деструкції органічних речовин та 

газоутворення.  

 

Рис. 5.8. Вихід біогазу (V) за різної концентрації суміші антибіотиків (С) за 

використання різних варіантів адаптації асоціації мікроорганізмів до суміші 

антибіотиків: 1 – адаптація одночасно до двох антибіотиків; 2 – адаптація до 

тетрацикліну асоціації попередньо адаптованої до норфлоксацину; 3 – адаптація 

до норфлоксацину асоціації попередньо адаптованої до тетрацикліну; К – 

контроль, без антибіотиків 
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Порівняно з контролем, вихід біогазу зменшується на 33,4 1,6% в разі 

використання асоціації, яка попередньо була адаптована до тетрацикліну при 

вмісті антибіотика 2,5 мг/дм3, і на 52,7 2,3% при вмісті антибіотика 10 мг/дм3. 

Отже, використання адаптованої асоціації до антибіотиків підвищує вихід 

біогазу порівняно з використанням неадаптованої, однак, при цьому вихід біогазу 

порівняно з контрольним зразком є низьким, і процес отримання біогазу потребує 

додаткових технологічних рішень. 

 

5.1.3 Підвищення ефективності продукування біогазу 

 

Для інтенсифікації процесу метаногенезу при зброджування сировини, що 

містить антибіотики, в інокулят (асоціація адаптована до норфлоксацину та 

попередньо адаптована до тетрацикліну), толерантний до концентрації 5 та 10 

мг/дм3, додавали нарощену на характерному для метаногенів поживному 

середовищі за таких же концентрацій антибіотиків біомасу метаногенних 

мікроорганізмів у співвідношенні 1:1 за СОР. Вихід біогазу при введенні до 

інокуляту додаткових метаногенних мікроорганізмів наведено на рис. 5.9. 

 

Рис. 5.9. Вихід біогазу (V) при додаванні до асоціації адаптованих до суміші 

антибіотиків мікроорганізмів (АААМ) метаногенних мікроорганізмів, що 

адаптовані до суміші антибіотиків, (м/о): К – контроль, АААМ (5),  АААМ (5) + 

м/о – концентрація антибіотиків по 5 мг/дм3; АААМ (10),  АААМ (10) + м/о  –  

по 10 мг/дм3 

3170

1760
1500

2430
1980

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500
V, см3

К

АААМ (5)

АААМ (10)

АААМ (5) + м/о

АААМ (10) + м/о



158 

 
 Отже, при застосуванні додатково адаптованих до антибіотиків метаногенів, 

які вирощувалися на іншому субстраті, вихід біогазу зростає на 27,6±1,3%  для 

асоціації, стійкої до вмісту антибіотиків 5 мг/дм3 та на 24,2±1,2%  для асоціації, 

стійкої до вмісту антибіотиків 10 мг/дм3 порівняно з асоціаціями без додавання 

додаткових метаногенів.  

 

5.2 Визначення видового складу асоціації метаногенних мікроорганізмів 

толерантних до антибіотиків 

 

Вирощену на модифікованому середовищі Жиліної з додаванням 

антибіотиків біомасу метаногенних мікроорганізмів, яка адаптована до  

концентрацій антибіотиків 5 мг/дм3 і 10 мг/дм3, аналізували за допомогою ПЛР на 

такі маркерні системи:  

- A109f (5'- ACKGCTCAGTAACACGT-3') та A934b (5'-

GTGCTCCCCCGCCAATTCCT-3') – універсальні Аrchaea-специфічні праймери 

на ген Archaeal 16SrRNA, очікуваний розмір продуктів ампліфікації послідовності 

800-840 п. н.; 

- Arch f 364 (5'-CCTACGGGRBGCAGCAGG-3') та Arch r 1386 (5'-

GCGGTGTGTGCAAGGAGC-3') – універсальні специфічні праймери на ген 

Archae  16SrRNA (rrn), очікуваний розмір продуктів ампліфікації послідовності 

1072 п. н.; 

- система mtbA, яка складається з праймерів LMTBA (5′-

TTCTCCCTTGCMCAGCA-3') та RMTBA (5′-ACWGGRTCVAGRTTWCC-3') для 

визначення гену mtbA, що кодує фермент метиламін-специфічний корніноідний 

білок: коензим М метилтрансферазу, очікуваний розмір продуктів ампліфікації 

послідовності 413 п. н.. 

За допомогою методу секвенування було виявлено гени Archaea 16SrRNA 

(праймери A109f та A934b) в ДНК зразків мікроорганізмів. 

Визначення видового складу асоціації метаногенних мікроорганізмів 

проводилося для наступних зразків:  
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№1 – анаеробна асоціація мікроорганізмів неадаптована до антибіотиків 

(позитивний контроль), відібрана з вихідного інокуляту, для якого проводили 

адаптацію; 

№2 – анаеробна асоціація мікроорганізмів, толерантна до суміші 

антибіотиків тетрацикліну та норфлоксацину по 5 мг/дм3; 

№3 – анаеробна асоціація мікроорганізмів, толерантна до концентрації 

норфлоксацину 10 мг/дм3; 

№4 – анаеробна асоціація мікроорганізмів, толерантна до суміші 

антибіотиків тетрацикліну та норфлоксацину по 10 мг/дм3. 

 

5.2.1 Результати ПЛР та секвенування на систему маркерів A109f та A934b 

 

На рис. 5.11 наведено електрофореграму ПЛР на систему маркерів A109f + 

A934b та ДНК асоціації мікроорганізмів. Усі зразки показали позитивну реакцію 

на дану систему праймерів. При чому, кількість ділянок ДНК, з якими зв’язалися 

специфічні праймери, візуально вдвічі більша для зразків мікроорганізмів, які є 

толерантними для високих концентрацій антибіотиків.   

Шляхом трансформації E. coli вектором pUC19 з продуктами ампліфікації  

системи праймерів A109f+A934b та ДНК мікроорганізмів, було отримано 

плазмідні ДНК зразків, з яких за допомогою секвенування отримали інформацію 

про структуру генів. Результати вирівнювання отриманих секвенованих 

послідовностей за допомогою бази даних GenBank, що дають змогу оцінити 

різноманітність мікроорганізмів у асоціаціях, наведено в табл. 5.2.  
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Рис. 5.11. Електрофореграма розділення продуктів ПЛР маркерної системи 

A109f+A934b: М – маркер молекулярної ваги, №1 – анаеробна асоціація 

мікроорганізмів неадаптована до антибіотиків (позитивний контроль); №2 – 

анаеробна асоціація мікроорганізмів, толерантна до суміші антибіотиків 

тетрацикліну та норфлоксацину по 5 мг/дм3; №3 – анаеробна асоціація 

мікроорганізмів, толерантна до концентрації норфлоксацину 10 мг/дм3; №4 – 

анаеробна асоціація мікроорганізмів, толерантна до суміші антибіотиків 

тетрацикліну та норфлоксацину по 10 мг/дм3; К- – негативний контроль (зразок 

реакційної суміші без додавання ДНК) 

Таблиця 5.2 

Результати вирівнювання послідовностей 

Результат секвенування №1 №2  №3  №4 

Uncultured archaeon clone AR_6 16S ribosomal RNA 
gene, partial sequence 

+ + + + 

Uncultured archaeon clone AR_46 16S ribosomal RNA 
gene, partial sequence 

+ + + + 

Uncultured archaeon clone AR_67 16S ribosomal RNA 
gene, partial sequence 

+ - - - 

Uncultured euryarchaeote clone 1G 16S ribosomal RNA 
gene, partial sequence 

+ - - - 

Uncultured archaeon clone 46727 16S ribosomal RNA 
gene, partial sequence 

+ - - - 

Uncultured archaeon partial 16S rRNA gene, clone 
JKA07 

+ - - 

 
- 
 
 

800-840 н.п. 

3000 н.п. 
 
 
 
 
 
 
1000 н.п. 
 
 
 
 
 
500 н.п. 



161 

 

 

Як видно з табл. 5.2, зміна складу метаногенів в асоціації спостерігається для 

родини Methanosarcinaceae, яка присутня у зразку, в якому відсутні антибіотики, 

і не виявлена у зразках, які містять антибіотики. Толерантними до тетрацикліну і 

норфлоксацину при концентрації 5 мг/дм3 є родина Methanobacteriacea, особливо 

вид Methanobacterium formicicum. Стійкими до норфлоксацину при 10 мг/дм3 є 

роди Methanosaeta та Methanobacterium (вид М. formicicum). 

Продовження табл. 5.2

Результат секвенування №1 №2 №3 №4 

Uncultured Methanosarcinaceae archaeon clone A6D45-
40 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 

+ - - - 

Methanosarcina flavescens strain E03.2 16S ribosomal 
RNA, partial sequence 

+ - - - 

Methanosaeta sp. enrichment culture clone L35A3_42 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence 

+ - - - 

Uncultured archaeon gene for 16S rRNA, partial 
sequence, clone: P1Arc39 

+ - - - 

Uncultured archaeon clone AR_41 16S ribosomal RNA 
gene, partial sequence 

+ - - - 

Methanobacterium formicicum strain L21-2 16S 
ribosomal RNA gene, partial sequence 

- + + + 

Methanobacterium formicicum genome assembly 
isolate Mb9, chromosome : I 

- + + + 

Methanobacterium formicicum strain BRM9, 
complete genome 

- + + + 

Uncultured Methanobacteriaceae archaeon clone A6D45-
47 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 

- + - - 

Uncultured Methanobacteriaceae archaeon clone A6D45-
44 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 

- + - - 

Uncultured Methanobacteriaceae archaeon clone A6D45-
39 16S ribosomal RNA gene, partial sequenc 

- + - - 

Uncultured archaeon clone AHPD_Arc2_G07 16S 
ribosomal RNA gene, partial sequence 

- + + + 

Uncultured Methanobacterium sp. clone 7222_clone5 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence 

- + + + 

Меthanosaeta sp. enrichment culture clone A14131 16S 
ribosomal RNA gene, partial sequence 

- + + + 

Uncultured archaeon clone 0N11hH56 16S ribosomal 
RNA gene, partial sequence 

- + - + 

Uncultured archaeon clone 3N38hH25 16S ribosomal 
RNA gene, partial sequence 

- + - + 

Uncultured archaeon clone 3N38hL52 16S ribosomal 
RNA gene, partial sequence 

- + - + 

Uncultured archaeon partial 16S rRNA gene, clone 
AKA001 

- + - + 

«+» - позитивний результат, «-» - негативний результат 



162 

 
Спільними для контрольного зразку, асоціацій толерантних до концентрації 

норфлоксацину 10 мг/дм3 та до концентрацій норфлоксацину і тетрацикліну по    

10 мг/дм3 виявилися мікроорганізми: Uncultured archaeon clone AR_46, Uncultured 

archaeon clone AR_6 та Меthanosaeta sp. enrichment (різні клони). Серед двох 

зразків, які стійкі до антибіотиків при концентрації 10 мг/дм3, спільними 

виявилися представники Uncultured archaeon clone AHPD_Arc2_G07, Uncultured 

Methanobacterium sp. clone 7222_clone5, Меthanosaeta sp. enrichment culture clone 

A14131. 

Мікроорганізми родини Methanosarcinaceae, які можуть утворювати метан з 

ацетату [167], характерні для контрольного зразка, однак не виявлені у зразках з 

антибіотиками. У всіх досліджуваних зразках, що толерантні до антибіотиків, 

основними видовими учасниками асоціації виявилися представники родини 

Methanobacteriaceae, для яких на відміну від родини Methanosarcinaceae, 

характерно механізм продукування метану з водню та форміату [167].  

Метаногени, які були виявлені у толерантної до антибіотиків асоціації, для 

виробництва метану використовують лише гідрогенотрофний шлях метаногенезу, 

який передбачає перетворення СО2 в метан з використанням як донора електронів 

молекулярного водню (або іноді форміату). Однак, наявність у всіх зразках виду 

Methanobacterium formicicum показує здатність асоціації до утворення метану 

всіма трьома відомим шляхами: гідрогенотрофно з H2 і CO2, метилотрофно з 

метанолу, моно-, ди- та триметиламінів, та ацетатотрофно з ацетату [168]. Вид 

Methanobacterium formicicum здатний зброджувати ацетат, вуглеводи, 

амінокислоти, етанол, метанол, пропіонат, бутират та лактат [169]. Виявлений 

штам Methanobacterium formicicum strain BRM9 здатний виробляти метан з 

форміатів та H2/CO2, але не з ацетату, спиртів або метиламінів [170].  

У асоціаціях, для яких характерні високі концентрації антибіотиків (зразки 

№ 3 та 4), виявлено вид Methanosaeta sp. –  ацетокластичні метаногени, що 

продукують метан в умовах низької концентрації ацетату [171], що свідчить про 

наявність ацетокластичного шляху для зразків, що стійкі до високих концентрацій 

антибіотиків. 
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 Отже, результати дослідження підтверджують факт [161], що присутність 

таких інгібіторів як антибіотики сприяє утворенню стійкості до них у асоціації 

мікроорганізмів. Зниження ж виходу біогазу при дії високих концентрацій 

антибіотиків пов’язане зі зменшенням представників мікроорганізмів, які здатні 

до кількох шляхів утворення метану, а особливо до утворення метану з ацетату.   

  

5.2.2 Результати ПЛР на системи маркерів Arch f 364 + Arch r 1386 та mtb A 

 

На рис. 5.12 та 5.13 показані електрофорегерами ПЛР аналізу на системи  

праймерів Arch f 364 + Arch r 1386 та mtb A відповідно.  

                                              

Рис. 5.12. Електрофореграма розділення продуктів ПЛР маркерної системи 

Arch f 364 + Arch r 1386: М – маркер молекулярної ваги, №1 – анаеробна 

асоціація мікроорганізмів неадаптована до антибіотиків (позитивний контроль); 

№2 – анаеробна асоціація мікроорганізмів, толерантна до суміші антибіотиків 

тетрацикліну та норфлоксацину по 5 мг/дм3; №3 – анаеробна асоціація 

мікроорганізмів, толерантна до концентрації норфлоксацину 10 мг/дм3; №4 – 

анаеробна асоціація мікроорганізмів, толерантна до суміші антибіотиків 

тетрацикліну та норфлоксацину по 10 мг/дм3; К- – негативний контроль (зразок 

реакційної суміші без додавання ДНК) 

1072 н.п. 
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    Рис. 5.13. Електрофореграма розділення продуктів ПЛР маркерної 

системи mtb A: М – маркер молекулярної ваги, №1 – анаеробна асоціація 

мікроорганізмів неадаптована до антибіотиків (позитивний контроль);  

№2 – анаеробна асоціація мікроорганізмів, толерантна до суміші 

антибіотиків тетрацикліну та норфлоксацину по 5 мг/дм3; №3 – анаеробна 

асоціація мікроорганізмів, толерантна до концентрації норфлоксацину 10 мг/дм3;  

№4 – анаеробна асоціація мікроорганізмів, толерантна до суміші 

антибіотиків тетрацикліну та норфлоксацину по 10 мг/дм3; К- – негативний 

контроль (зразок реакційної суміші без додавання ДНК) 

 

Електрофореграма, наведена на рис. 5.12, може свідчити про наявність 

представників родини Methanobacteriaceae (роди Methanobrevibacter, 

Methanobacterium, Methanosphaera), родини Methanomicrobiaceae (рід 

Methanoculleus), родини Methanococcaceae (рід Methanococcus), родини 

Methanosarcinaceae (рід Methanosarcina) [172] в асоціації мікроорганізмів, яка є 

толерантною до обох антибіотиків (зразки №2 та №4). Принаймні у попередньому 

дослідженні рід Methanobacterium було підтверджено в асоціаціях, які толерантні 

до високих концентрацій антибіотиків (суміш норфлоксацину і тетрацикліну по 

10 мг / дм3 (зразок №4) та норфлоксацину - 10 мг / дм3 (зразок №3). Отримані 

продукти ампліфікації дають підставу стверджувати, що саме цей рід бактерій 
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стійкий до антибіотиків, які містять конденсовані ароматичні кільця (тетрациклін) 

і хінолонові сполуки (норфлоксацин). 

Продукти ампліфікації на систему праймерів mtb A (рис. 5.13) проявилися 

тільки в зразку №4, що вказує на наявність в асоціації мікроорганізмів роду 

Methanosarcinales [4]. 

Таким чином, в асоціації мікроорганізмів, які толерантні до високих 

концентрацій антибіотиків норфлоксацину і тетрацикліну, присутні 

мікроорганізми родів Methanosarcinales і Methanobacterium, які здатні в умовах 

наявності антибіотиків у середовищі продукувати метан.  

 

Висновки до розділу 

 

Показано, що використання адаптованої до антибіотиків асоціації 

мікроорганізмів незалежно від їх концентрації сприяє підвищенню виходу біогазу 

та стабілізації процесу. При вмісті у сировині суміші антибіотиків різних класів 

вихід біогазу залежить від методу адаптації асоціації мікроорганізмів до 

антибіотиків. 

Показано, що збагачення асоціації мікроорганізмів метаногенами, 

толерантними до антибіотиків тетрацикліну та норфлоксацину в залежності від їх 

концентрації, призводить до підвищення виходу біогазу на 24,2 – 27,6 % та вмісту 

метану в біогазі на 10%.  

Встановлено, що зниження виходу біогазу при дії високих концентрацій 

норфлоксацину та тетрацикліну пов’язане зі зменшенням видів мікроорганізмів, 

які різняться своїм метаболізмом та шляхами утворення метану. 

Визначено, що наявність антибіотиків тетрацикліну та норфлоксацину 

призводить до зменшення кількості видів родини Methanosarcinaceae. У складі 

асоціації толерантної до норфлоксацину та тетрацикліну переважають метаногени 

роду Methanobacterium. 
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РОЗДІЛ 6                                                                

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ОДЕРЖАННЯ БІОГАЗУ З 

ЖИРОВМІСНИХ ВІДХОДІВ ШКІРЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

При виробництві шкіри з 1 тони заготівельної сировини утворюється в 

середньому 200 кг готової дубленої шкіри та 250 кг недублених відходів, які 

потребують переробки [7]. За добу виробництва шкіри утворюється 500-800 тон 

недублених жировмісних відходів, постійну утилізацію яких необхідно 

забезпечити. Забезпечення сталого процесу анаеробного зброджування для такої 

кількості сировини потребує використання безперервного процесу ферментації з 

частим внесенням фіксованого об’єму біомаси, або застосування великої кількості 

метантенків. На сьогодні у світі застосовується практика безперервного процесу 

зброджування, навіть для такої високоенергетичної сировини як жир, оскільки 

періодичний процес ферментації із використанням великої кількості споруд є 

нерентабельним та потребує додаткових експлуатаційних затрат на  тепло- та 

електроенергію. Також використання безперервного процесу ферментації з 

оптимізованими умовами проведення процесу має наступні переваги: 

- невелика площа території під будівництво БГУ, 

- можливість підтримувати сталий вихід біогазу за рахунок контролювання 

подачі субстрату, 

- можливість переробки більшої кількості субстрату за менший проміжок 

часу, 

- менший час експозиції зброджування для відходів. 

Метою цього розділу було науково-технологічна розробка безвідходної 

біотехнології отримання біогазу та біодобрива в технологічному процесі 

ферментації жировмісних відходів шкіряного виробництва. Для цього в 

попередніх розділах було визначено раціональне співвідношення інокуляту до 

субстрату за СОР, раціональне співвідношення субстрату та косубстрату 

(посліду), досліджено вплив солей на процес ферментації та антибіотиків, що 

дозволяє забезпечити високу швидкість процесу одержання біогазу з високим 
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вмістом метану. Для реалізації поставленої мети в розділі необхідно обґрунтувати 

технологічні параметри на основі одержаних даних, та запропонувати 

біотехнологічні рішення одержання біогазу (технологічна та апаратурна схеми 

процесу).  

 

6.1 Обґрунтування технологічних рішень процесу отримання біогазу та 

біодобрив в процесі зброджування жировмісної сировини 

 

Дослідження впливу співвідношення субстрат: інокулят для процесу 

метанового зброджування жировмісних відходів показало, що вміст інокуляту 

впливає на кількісний склад біогазу в процесі періодичного зброджування, а 

також на вихід процесу в стаціонарний режим. Раціональним співвідношення 

жировмісний субстрат : інокулят в реакторі виявилося співвідношення 4:1 та 2:3. 

При чому перше співвідношення характеризується високим вмістом метану в 

біогазі, а друге – високою інтенсивністю виділення біогазу протягом перших 10 

діб зброджування. Тому доцільно під час запуску БГУ використовувати 

співвідношення субстрат : інокулят 2:3, а після повноцінної адаптації інокуляту 

до жировмісної сировини з метою збільшення кількості метану в біогазі необхідно 

змінити співвідношення до 4:1. 

При цьому необхідно контролювати значення рН середовища в реакторі, 

оскільки зміна концентрації інокуляту може спричинити неконтрольоване 

утворення летких жирних кислот, що знижує значення рН  6. Раціональне 

значення рН при зброджуванні жировмісної сировини, за якого процес проходить 

без втрат по виходу біогазу, становить 6,8-7,1. 

Дослідження впливу концентрації субстрату за сухою органічною 

речовиною, що міститься в реакторі, на вихід біогазу показало, що раціональним 

рішенням для зброджування жировмісної сировини є 7,5 % СОР в метантенку. 

Забезпечити ефективне зброджування такої високої концентрації біомаси 

допоможе застосування інертного носія типу вія за рахунок закріплення та 

накопичення додаткової мікрофлори.  
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З метою підвищення виходу біогазу при зброджуванні жировмісних відходів 

прийнято рішення щодо використання посліду як косубстрату у співвідношенні 

жировмісна сировина/послід 9:1 за СОР. Це дасть змогу забезпечити необхідне 

для метаногенезу співвідношення елементів С/N та забезпечить мікроорганізмів 

анаеробної асоціації необхідними мікроелементами, а також знизить 

концентрацію солей, що містяться у відходах шкіряної промисловості. Оскільки 

послід є сухою сировиною, порівняно з міздрьою, необхідно використання 

окремих дробарок для подрібнення різних видів сировини. Молоткові дробарки 

для подрібнення посліду використовуються з живильником, який забезпечує 

рівномірний розподіл посліду по робочій зоні камери подрібнення. Дробарка для 

посліду комплектується вібратором з камнеуловлювачем. Шредерні дробарки 

оснащенні фракційним ситом використовуються для подрібнення міздрі. Такі 

дробарки не пропускають відходи більшого розміру, ніж отвори фракційного 

сита, повертаючи їх повторно на подрібнення.  

У разі застосування жировмісних відходів та посліду птиці, що містять 

антибіотики, передбачено додаткову стадію адаптації анаеробної асоціації 

мікроорганізмів. Для підвищення виходу метану також можна додавати до 

основної анаеробної асоціації спеціально виділені види мікроорганізмів, які 

активно беруть участь у синтезі метану з жировмісної сировини. 

Для інтенсифікації процесу зброджування та зменшення загального часу 

експозиції зброджування, що дає змогу збільшити вихід біогазу та утилізувати 

більшу кількість відходів, пропонується застосовувати двостадійний процес 

зброджування жировмісних відходів. На першій стадії проводиться основне 

зброджування сировини, яке дає основний вихід біогазу. Введення сировини в 

метантенк здійснюється після проведення лабораторного аналізу на 

співвідношення FOS/TAC – загальновизнаний виробниками біогазу параметр, що 

визначає співвідношення частки летких жирних кислот FOS (від нім. Flüchtigen 

Organischen Säuren) до усередненої лужності субстрату TAC (від англ. Total 

Anorganic Carbon) [173]. Кількість сировини, що подається до реактора 

розрахована таким чином, щоб мікроорганізми максимально швидко розклали 
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сировину, використовуючи її енергетичний потенціал. Застосування інертного 

носія для мікроорганізмів підвищує їх концентрацію у реакторі, чим сприяє 

швидкому розпаду біомаси. Також інертний носій не дає спливати на поверхню 

жировмісним відходам. Застосування правильно розміщених мішалок, 

температурний режим та інтенсивне перемішування косубстратів покращують 

експлуатаційні характеристики БГУ. При виході біогазової установки на проектну 

потужність визначається точна кількість субстрату, яку необхідно постійно 

заміщати в метантенку, щоб концентрація поживних речовин в реакторі 

залишалася постійною. Періодичне додавання субстрату в реактор забезпечує 

сталий вихід біогазу.  

Друга стадія зброджування – дозброджування – процес аналогічний 

попередній стадії, що здійснюється у такому ж метантенку, однак стадія 

характеризується меншим виходом біогазу. Після першого метантенку біомаса 

має низький енергетичний потенціал, однак за рахунок відсутності гідролізу, 

біогаз містить менше СО2 і більше СН4. Такий біогаз покращує калорійність 

біогазу з першого метантенка, що в цілому покращує характеристики БГУ. 

Дозброджування в анаеробних умовах призводить до повноцінної стабілізації 

перебродженої фракції (дігестату), що покращує її властивості як органічного 

біодобрива.  

Напівперервний двостадійний процес дозволяє вирішити проблему 

накопичення жировмісних відходів, які є високоенергетичною сировиною та 

потребують довгого часу для розкладу в природніх умовах, з одночасним 

одержання біогазу, що в свою чергу зменшує додану вартість виробництва шкіри.  

 

6.2 Технологія отримання біогазу з жировмісних відходів шкіряного 

виробництва 

 

На основі отриманих результатів запропоновано принципіальну 

технологічну схему переробки жировмісних відходів шкіряного виробництва з 

отриманням біогазу та повторним використанням рідкої фракції в технологічному 
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процесі, яка наведена на рис. 6.1, та відповідна їй апаратурна схема, що наведено 

на рис. 6.2. 

ДР 1. Підготовка косубстратів 

ДР 1.1. Подрібнення міздрі  

Механічна обробка жировмісних відходів, які поступають з тимчасового 

зберігання в резервуарі закритого типу (рис. 6.2 поз. Р-1), здійснюється шляхом 

подрібнення за допомогою дробарки жировмісних відходів (поз. Др-2). Відходи 

за допомогою фронтального навантажувача направляються до шредерної 

дробарки з нержавіючої сталі (рис. 6.2 поз. Др-1), де вони подрібнюються до 

розмірів 5 – 10 мм (рис. 6.1).   

ДР 1.2. Подрібнення посліду  

Механічна обробка посліду здійснюється з метою підвищення ефективності 

ферментації шляхом збільшення доступу до поживних речовин посліду та площі 

контакту мікроорганізмів з косубстратом. За допомогою фронтального 

навантажувача послід направляється до подрібнювача посліду Bio-QZ 1200      

(рис. 6.2 поз. Др-4), де подрібнюється до розмірів 5 – 10 мм. Послід подрібнюється 

безпосередньо перед подачею у змішувач. Перед подрібненням послід 

зберігається на тимчасовому складі (поз. Р-5). 

 ДР 1.3. Змішування та гомогенізація косубстратів 

Міздря та послід після стадії подрібнення за допомогою шнекових конвеєрів 

(рис. 6.2 поз. Ш-3 та Ш-6 відповідно), які вмонтовано на виході із подрібнювачів 

(Др-2 та Др-4) та на вході в змішувач (Зм-7), поступають на змішування та 

гомогенізацію в співвідношенні міздря : послід 9:1 за СОР. Окрім косубстратів 

для дотримання оптимальної вологості суміші біомаси, що поступає на 

зброджування, та концентрації СОР на рівні 7,5 % до змішувача по трубопроводам 

подається технічна вода (Т3). У змішувачі встановлено лопатеву мішалку (частота 

обертання 100 об/хв) під кутом 45 о, яка після завантаження сировини в резервуар 

здійснює процес перемішування протягом 15 хв. На стадії передбачено контроль 

концентрації іонів водню за допомогою рН-метра (рис. 6.2 поз. КП-7.1),  
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Затравка м/о на ДР 1.3

ПС з м/о Methanosarcina flavescens
та Methanosaeta spp з лабораторії

Вода з технологічного трубопроводу

HCl/NaOH

ДР 2.2
Кт, Кх, Кмб

Одержання АААМДР 2.3
Кт, Кх, Кмб

АААМ на ДР 1.3ПС з м/о Methanobacterium formicicum 
та Methanosaeta spp з лабораторії

n=60 об/хв, t=5 діб, W=92%, Т=40±2°С, рН=6,8-7,1

n=60 об/хв, t=5 діб, W=92%, Т=40±2°С, рН=6,8-7,1

Зброджена біомаса з першого метантенку

Антибіотики (С=10 мг/дм³)

ТП 3
Кт, Кх,
Кмб

Одержання біогазу

ТП 3.1
Кт, Кх, Кмб

Анаеробне зброджування косубстратів
жировмісні відходи/послід

СОР=7,5 %, W=92%, n=60 об/хв, Т=40±2°С, рН=6,5-7,5

Дозброджування

Гомогенізована біомаса з ДР 1.3
Зброджена фракція на ДР 2.2 та 2.3Гарячий теплоносій з ТП 7

ТП 3.2
Кт, Кх, Кмб

Сирий біогаз на ТП 6

СОР=7,5 %, W=92%, n=60 об/хв, Т=40±2°С, рН=6,5-7,5

Дігестат на ТП 4

Сирий біогаз на ТП 6

ТП 4
Кт

Сепарація дігестату

СР=25 %, W=75%
Рідка фракція на ТП 5

Подрібнений послід з ДР 1.2
Подрібнені відходи з ДР 1.1

Сушіння твердої фракціїТП 4.1
Кт, Кх

СР=50 %, W=50%

Тверда фракція на склад

Повітря на ПВ 9.2
Гарячий теплоносій з ТП 7

Холодний теплоносій на ТП 7

Гарячий теплоносій з ТП 7

Холодний теплоносій на ТП 7

Холодний теплоносій на ТП 7

Дігестат з ТП 3.2

Інокулят з ДР 2.1

ТП 5
Кт Збирання рідкої фракції

СР=6 %, W=94 %

Рідка фракція на ПМВ 8.2
Рідка фракція на ДР 1.3

ТП 6
Кт, Кх

Підготовка біогазу та його
зберігання

ТП 6.1
Кт

Збір біогазу

Р=3-3,5кПа

Осушка біогазу

Біогаз з ТП 3.1 та 3.2

Повітря з атмосфери

ТП 6.2
Кт

Сирий біогаз на ТП 6.4

Конденсат на ТП 5

ТП 6.3
Кт, Кх

Очищення від сірководню

Р=3-3,5кПа

Спалювання біогазу на факелі

Відпрацьовані фільтри на ПВ 9.1

ТП 6.4
Кт

Р=3-3,5кПа

Підготовлений біогаз на ТП 7

Сирий біогаз з ТП 6.1

Р=3,7кПа

ТП 7
Кт

Одержання електроенергії та
тепла з біогазу

Біогаз з ТП 6.3
Електроенергія на виробничі 

потреби або в мережу  
Гарячий теплоносій на ТП 3.1, ТП 3.2,

 ТП 4.1 та на виробничі потреби

ПМВ 8
Кт

Пакування, маркування,
відвантаження

ПМВ 8.1
Кт

Тверда фракція

V=120 л, дата пакування

Тверда фракція зі складу

Поліетиленові мішки зі складу
або причіп/вантажівка

Мішки з добривом на лінію виробництва
 твердих добрив або на поля

ПВ 9
Кт

Поводження з відходами

ПМВ 8.2
Кт

Рідка фракція

V=1 м ³, дата пакування

Рідка фракція з ТП 5

Тара зі складу
або цистерна

Тара з добривом на лінію виробництва
 рідких добрив або на поля

ПВ 9.1
КтФільтри з ТП 6.3 Фільтри на склад

ПВ 9.2
Кт

Очищення повітря
Повітря з ТП 4.1 Очищене повітря в атмосферу

Зберігання фільтрів та передача
на утилізацію

Холодний теплоносій з ТП 3.1, 
ТП 3.2 та ТП 4.1

Рідка фракція з ТП 4

Конденсат з ТП 6.2
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Рис. 6.1. Технологічна схема процесу переробки жировмісних відходів шкіряного виробництва
 з одержанням біогазу
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Рис. 6.2. Апаратурна схема процесу переробки жировмісних відходів шкіряного виробництва з одержанням біогазу
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температури (рис. 6.2 поз. КП-7.2) та рівня заповнення резервуара змішувача 

(рис. 6.2 поз. КП-7.3).  

ДР 2. Нарощування мікробіологічного агенту 

ДР 2.1 Нарощування інокуляту  для запуску метантенка 

Як інокулят пропонується використовувати дігестат з існуючих метантенків, 

сировиною в яких є послід птахів або гній ВРХ з відходами сільського 

господарства (силос кукурудзи тощо).  

У разі неможливості використання дігестату  як інокуляту, здійснюється 

процес нарощування анаеробної асоціації у метантенку (рис.6.2, поз. М-11) за 

використання посліду птиці або гною ВРХ, або їх суміші. До початкового 

субстрату додають технічну воду, доводячи біомасу до необхідної вологості та 

вмісту СОР (7,5-10%), та зброджують суміш не менше, ніж 20 діб при 

температурному режимі 40±2 оС та значенні рН 6,5-7,5. При цьому робочий об’єм 

суміші не повинен перебільшувати ¼ робочого об’єму метантенка. Для контролю 

використання початкового завантаження метантенка як інокуляту слугує 

показник загального виходу біогазу на 1 г СОР на 20 добу зброджування. Для 

поступової адаптації інокуляту до субстрату, який подається зі змішувача (рис. 

6.2, поз. Зм-7), в метантенк додають суміш міздрі та посліду, та проводять 

зброджування протягом 30 діб при періодичному перемішуванні (24 рази на добу 

по 10 хвилин, 60 об/хв). При цьому робочий об’єм суміші субстрат-інокулят не 

повинен перебільшувати ½ робочого об’єму метантенка. Для повного заповнення 

робочого об’єму метантенку здійснюється поступове введення суміші 

косубстратів після адаптації інокуляту до сировини протягом 10 діб.  

Після заповнення метантенку на повний робочий об’єм, за допомогою 

пробовідбірника вибиратиметься зразок перебродженої біомаси на аналіз 

співвідношення FOS / TAC. Діапазон значення FOS / TAC, при якому робота 

реактора вважається оптимальною, становить 0,3…0,4. Підвищення 

співвідношення FOS / TAC вище 0,4 означає перевантаження біореактора, що 

знижує вироблення біогазу, а зниження співвідношення нижче 0,3 показує, що 

необхідно додати субстрат до реактора. Даний аналіз дозволяє на ранніх етапах 
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виявити початок закиснення середовища, уникнувши його за допомогою 

додавання лугу.  

ДР 2.2 Одержання метаногенних мікроорганізмів  

Для інтенсифікації процесу одержання біогазу та утилізації міздрі, а також 

для підвищення вмісту метаногенних мікроорганізмів в асоціації пропонується 

збагачення інокуляту спеціально вирощеними мікроорганізмами Methanosarcina 

flavescens та Methanosaeta spp.  

Для їх вирощування використовується фракція зі стадії зброджування після 

першого метантенку (рис. 6.1. ТП 3). Нарощування мікроорганізмів проводиться 

в анаеробному реакторі об’ємом 50 дм3 (рис. 6.2, поз. М-8). При вирощуванні 

таких видів мікроорганізмів в реактор до фракції зі стадії зброджування додається 

поживне середовище з мікроорганізмами роду Methanosarcina flavescens та 

Methanosaeta spp.. Анаеробне зброджування  здійснюється за температури 40 ±     

2 оС та значенні рН 6,8-7,1, які відповідають параметрам основного процесу 

ферментації. Нарощену в анаеробних умовах біомасу мікроорганізмів відбирають 

кожні 5 діб для подачі в змішувач (поз. Зм-7) перед подачею сировини в 

метантенк. В реактор додають нову порцію поживного середовища для 

вирощування метаногенних мікроорганізмів. Реактори оснащені приладами для 

контролю температури, об’єму та рН (рис.6.2 поз. КП 8.1…8.3).   

ДР 2.3 Одержання адаптованої до антибіотиків асоціації мікроорганізмів 

(АААМ) 

При зброджуванні сировини, що містить антибіотики, з метою уникнення 

різкого падіння виходу біогазу пропонується застосовувати адаптовану асоціацію 

мікроорганізмів АААМ. 

Для нарощування АААМ використовується відстояна фракція зі стадії 

зброджування після першого метантенку (рис. 6.1. ТП 3). Нарощування  біомаси 

АААМ проводиться в анаеробному реакторі об’ємом 50 дм3 (рис. 6.2, поз. М-9 

відповідно). При нарощуванні біомаси АААМ до вихідної фракції біомаси 

додають антибіотики, що використовуються при вирощуванні птиці  (поступово 

підвищуючи їх вміст до 10 мг/дм3), суміш косубстратів та поживне середовище з 
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мікроорганізмами Methanobacterium formicicum та Methanosaeta spp., які 

продукують метан за наявності в середовищі антибіотиків. Анаеробне 

зброджування здійснюється при температурі 40±2 оС та значенні рН 6,8-7,1, які 

відповідають параметрам основного процесу ферментації. Після адаптації 

нарощену біомасу АААМ відбирають кожні 5 діб для подачі в змішувач (поз. Зм-

7) перед подачею сировини в метантенк. Після відбору мікроорганізмів в реактор 

додають нову порцію поживного середовища з вмістом антибіотика. Реактори 

оснащені приладами для контролю температури, об’єму та рН (рис.6.2 поз. КП та 

9.1…9.3).   

ТП 3. Одержання біогазу (рис.6.1)  

Одержання біогазу при переробці жировмісних відходів шкіряного 

виробництва відбувається в дві стадії. На першій стадії проходить основний 

процес ферментації відходів з косубстратом з отриманням основного обсягу 

біогазу. На другій – дозброджування біомаси з першого реактора, яку можна 

додавати в перший реактор, що сприяє кращому зброджуванню відходів, та яку 

можна використовувати як органічне добриво. 

ТП 3.1. Анаеробне зброджування косубстратів жировмісні відходи/послід 

Процес проводиться в першому метантенку (рис. 6.2, поз. М-11). Як реактор 

пропонується обирати установку для зброджування жировмісних відходів або 

стаціонарний бетонний ферментер напівперіодичної дії з періодичним 

перемішуванням з можливістю іммобілізації мікроорганізмів, або будь який 

варіант реактору з вмонтованими мішалками з приводом через мотор-редуктор 

(частота обертання 60 об/хв), в яких кожні 24 години можливо здійснювати 

заміщення частини збродженої біомаси на нову порцію суміші косубстратів.  

Параметри процесу: температура 40±2 оС, значення рН 6,8-7,1, 

перемішування кожну годину протягом 10 хвилин при обертах мішалки 60 об/хв 

буде здійснюватися автоматично. 

Підтримання температури робочої суміші відбувається за рахунок постійного 

введення теплоносія з стадії ТП 7 (рис. 6.1) у змієвик, яким обладнано метантенк 
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(рис. 6.2, поз. М-11), після охолодження теплоносій надходить знову на ТП 7 (рис. 

6.1). 

Подача сировини до реактора буде здійснюватися 1 раз на добу після 

контролю результатів аналізу FOS / TAC. Суміш косубстратів з ДР 1 після 

змішувача (поз. Зм-7) за допомогою вмонтованої в метантенк шнекової системи 

загрузки (рис. 6.2, поз. Ш-10) подається до реактора (рис. 6.2, поз. М-11).  

При цьому відбувається контроль значення рН середовища (рис. 6.2, поз КП-

3.3), швидкості перемішування (поз. КП-3.4), рівня заповнення та утворення кірки 

(поз КП-3.2), температури (поз. КП-3.1). Також  встановлено автоматичний 

пробовідбірник робочого середовища реактора на лабораторний аналіз (рис. 6.2, 

поз. КП-3.5) 

Біогаз, що утворився, надходить до газгольдера із подвійного мембранного 

перекриття (рис. 6.2 поз. Г-12), та зберігається під нижньою мембраною. Тиск в 

газгольдері контролюється за допомогою датчиків тиску (рис. 6.2, поз. КП-3.7). 

Доза інокуляту, що вноситься при запуску реактора, за сухою органічною 

речовиною повинна становити 60% від загального вмісту органічної речовини. 

Після виходу на повну потужність для ефективної роботи реактора вміст 

інокуляту в реакторі має становити не менше 20% за СОР.   

ТП 3.2. Дозброджування 

Дозброджування біомаси з першого реактора до стану інокуляту, який 

використовують на стадії ДР 1.3, додаючи на стадію змішування та гомогенізації 

косубстратів, проводять в анаеробному реакторі з газгольдером аналогічному 

першому реактору (поз. М-13). Реактор наповнюється кожну добу під час 

відбирання біомаси з першого реактору за допомогою самопливного 

трубопроводу із автоматичною засувкою.  

Параметри процесу: температура 40±2 оС, перемішування 6 раз на добу 

протягом 10 хвилин при обертах мішалки 60 об/хв буде здійснюватися 

автоматично. 

Підтримання температури робочої суміші відбувається аналогічно ТП 3.1 за 

рахунок теплоносія з стадії ТП 7 (рис. 6.1) у змієвик, яким обладнано метантенк. 
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На стадії дозброджування відбувається контроль значення рН середовища 

(рис. 6.2, поз КП-3.8), швидкість перемішування (поз. КП-3.9), рівня заповнення 

та утворення кірки (поз КП-3.10), температури (поз. КП-3.11).  

Біогаз, що утворився, надходить до газгольдеру (рис. 6.2 поз Г-14). Тиск в 

газгольдері контролюється за допомогою датчиків тиску (рис. 6.2, поз. КП-3.13). 

Після дозброджування дігестат видаляють із реактора щоразу перед подачею 

в доброджувач нової порції біомаси. Дігестат, що утворився, можна 

використовувати для підвищення виходу біогазу, та застосовувати у якості 

добрива. З метою зручності зберігання дігестат розділяють на тверду і рідку 

фракцію. Рідка фракція використовується замість рідини на стадії змішування ДР 

1.3.   

ТП 4. Сепарація дігестату (рис.6.1) 

З другого реактору за допомогою насосного обладнання (рис. 6.2, поз. Н-15) 

дігестат по трубопроводам поступає на сепаратор, де розділяється на тверду та 

рідку фракції за допомогою шнекового прес-сепаратора (поз. С-16). Дана 

технологічна операція передбачена за рахунок зручності зберігання рідкої 

фракції, оскільки в подальшому не відбувається осадження або формування кірки 

на поверхні дігестату, що перешкоджає технологічному процесу відбору рідкої 

фракції за необхідності. 

ТП 4.1. Сушіння твердої фракції 

Тверду фракцію зручно зберігати та транспортувати, також можна 

використовувати її для рециркуляції та в якості твердих органічних добрив 

(сушений дігестат прирівняно до гуамо). Після сепарації тверда фракція поступає 

на сушіння на стрічковій сушарці серії Т (рис. 6.2, поз. С-27), після чого поступає 

на місце зберігання. Для сушіння твердої фракції використовують продукт 

біогазової станції – теплоенергію (гарячу воду).  

ТП 5. Збирання рідкої фракції 

Рідка фракція самоплинно надходить до каналізаційної насосної станції (рис. 

6.2, поз. КНС-17). Ємність КНС обладнання контролем рівня рідини задля 

запобігання переливу (рис. 6.2, поз. КП-5.1).  
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При необхідності рідка фракція використовується для приготування суміші 

косубстратів (за допомогою насосного обладнання (поз. Н-18) рідина з КНС 

подається на змішувач (Зм-7)). Вся зайва рідка фракція, яка не використовується 

в процесі утилізації жировмісних відходів, в період весна/осінь відкачується в 

цистерни для вивезення на поля з метою внесення у якості добрив. Літом і зимою 

рідка фракція відкачується на лінію виробництва добрив для теплиць у якості 

основи для добрив. 

ТП 6. Підготовка біогазу та його зберігання 

ТП 6.1. Збір біогазу 

Для збору біогазу у верхній частині метантенків герметично кріпляться 

двомембранні газгольдери. У газгольдері встановленні пристрої для 

автоматичного зниження тиску та сповіщення про підвищення тиску газу в 

споруді. Тиск газу в газгольдері становить 3-3,5 кПа. При підвищенні тиску більш, 

ніж на 0,2 кПа пристрій автоматичного пониження тиску забезпечує спалювання 

надлишкового біогазу у факелі (поз. Ф-19). 

Відведення біогазу здійснюється за допомогою надлишкового тиску в 

просторі між зовнішньою і внутрішньою мембраною газгольдера, що 

забезпечується подачею повітря повітродувками (рис. 6.2, поз П-20 і поз. П-21) в 

міжмембранний простір газгольдера.  

ТП 6.2. Сушіння біогазу 

Біогаз з газгольдерів проходить через систему охолодження кулера (поз. К-

22) по підземних трубопроводах та направляється на очищення на фільтрах (Ф-

23). За рахунок різниці температур між трубопроводом та біогазом, виділяється 

конденсат. Конденсат, який утворюється при охолодженні біогазу в підземних 

трубопроводах, самоплинно (під кутом 4-5 о) стікає до КНС (ТП5 поз. КНС-17). 

Система підземних трубопроводів біогазу та трубопроводи конденсату 

обов’язково закладаються нижче глибини промерзання ґрунту.  

ТП 6.3. Очищення від сірководню  

Очищення біогазу від Н2S, який призводить до зменшення терміну 

експлуатації когенератора, здійснюється за допомогою вугільного фільтру (рис. 
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6.2, поз. Ф-23), після чого підготовка біогазу завершена до використання у 

когенераційній установці. 

На стадії підготовки біогазу відбувається контроль кількості біогазу (рис. 6.2, 

поз КП-6.1) та тиску (поз. КП-6.2). 

ТП 6.4. Спалювання біогазу на факелі 

При підвищенні тиску більш, ніж на 0,2 кПа, або неможливість спалювання 

біогазу у когенераційній установці через експлуатаційне забезпечення (заміна 

фільтру очищення, пусконаладка або ремонт когенератора і т.п.) надлишковий 

біогаз спалюють у факелі (поз. Ф-19), тим само уникаючи аварійних ситуацій для 

біогазової установки.  

ТП 7. Одержання електроенергії та тепла з біогазу  

Біогаз після очищення поступає на спалювання у когенераторній установці 

(рис. 6.3 поз. К-24), де за рахунок роботи когенераційної турбіни виробляється 

електроенергія, яка через розподільну трансформаторну підстанцію (поз. ТП-26) 

направляється на виробничі потреби або подається в мережу.  

Під час спалювання біогазу через пункт розподілення тепла (поз. Т-25) для 

охолодження турбіни подається холодна вода, яка в процесі охолодження 

нагрівається і як гарячий теплоносій подається на виробничі потреби (підігрів 

метантенків, приміщень та інше). 

ПМВ 8.  Пакування, маркування, відвантаження 

ПМВ 8.1. Тверда фракція 

Тверда фракція після сепарації може використовуватися як рециркулят для 

зброджування, або поступає на стадію сушіння, після чого зберігається у 

тимчасовому складі-резервуарі для твердої фракції. Після накопичення 80% 

об’єму резервуару, фракцію пакують у поліетиленові мішки 120 літрів з 

позначкою «тверде добриво», маркують датою завантаження та відвантажують на 

лінію виробництва гранульованого добрива для теплиць у якості основи. У період 

весна/осінь тверду фракцію можна вивозити на поля у якості добрива 

відвантаживши вміст резервуару у причіп або вантажівку. 

ПМВ 8.2. Рідка фракція 
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Рідка фракція частково використовується на стадії змішування та 

гомогенізації, а залишки використовуються як основа для виробництва рідкого 

добрива для теплиць у літньо-зимовий період та як рідке добриво для внесення на 

поля у весняно-осінній період. 

Після накопичення 75% об’єму КНС, рідку фракцію перекачують та пакують 

у ПЕ тару (еврокуб 1 м3) з позначкою «рідка фракція», маркують датою і 

відвантажують на лінію виробництва рідкого добрива для теплиць у якості 

основи. У період весна/осінь рідку фракцію можна вивозити на поля у якості 

добрива відвантаживши вміст КНС у спеціальні цистерни для внесення рідких 

добрив. 

ПВ 9. Поводження з відходами 

ПВ 9.1. Зберігання фільтрів та передача на утилізацію 

Фільтри зі стадії очищення біогазу після закінчення терміну експлуатації 

змінюють та складають у відведеному для відходів місці, де зберігають до 

передачі на утилізацію відповідній службі з утилізації відходів.  

ПВ 9.2. Очищення повітря  

Після сушіння твердого залишку дігестату (ТП 4.1), повітря з сушарки 

витягується вентилятором та, після очищення від пилу в високоефективному 

циклоні, викидається назовні в атмосферу. 

 

6.3 Рекомендації щодо можливості застосування анаеробної технології 

зброджування жировмісних відходів підприємства 

 

В процесі дослідження процесу отримання біогазу шляхом зброджування 

жировмісної сировини, було розглянуто можливість застосування даної 

біотехнології для утилізації відходів стадії міздріння з процесу виробництва шкіри 

з шкур телят заводу «Слава» (Акт від 13.01.2020). 

Прогнозований вихід біогазу становить 70 дм3/кг СОР з вмістом метану в 

біогазі 60-66 %. При цьому додатковими вигодами від застосування технології є 

відсутність негативних впливів на навколишнє середовище в разі розміщення 
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відходів на полігонах ТПВ, можливість застосовувати тверді відходи 

(переброджену фракцію) як біодобриво, рідкі відходи (переброджену рідку 

фракцію) – як рідину для технологічного процесу та добриво для рослин.  

Враховуючи специфіку утворення відходів (а саме – два різновиди міздрі з 

різних стадій виробництва) та їх розміри (фракції 1-15 см), пропонується:  

1) проводити попередню підготовку міздрі до процесу анаеробного 

зброджування, а саме подрібнення відходів здійснювати за допомогою дробарок, 

які забезпечують розмір частинок 1-5 мм, що підвищує доступ мікроорганізмів до 

сировини; 

2) співвідношення відходів з різних стадій повинно становити 1:1 в 

розрахунку на суху органічну речовину, що дасть можливість утилізувати всі 

відходи та підвищити вихід біогазу за рахунок збільшення вмісту міздрі другої 

відмоки; 

3) в процесі зброджування застосовувати свіжі відходи, які зберігали не 

довше 1-2 діб в теплу пору року, та 4-5 діб в холодну пору року, оскільки довший 

термін зберігання призводить до розмноження гнильної мікрофлори, що 

негативно впливає на життєдіяльність видів мікроорганізмів в асоціації; 

4) в холодну пору року необхідно підігрівати відходи до 15-17 ℃, для 

забезпечення сталості процесу метаногенезу при внесенні субстрату до реактора. 

Раціональна температура процесу -39 ± 1 ℃; 

5) перед подачею в метантенк для забезпечення рівномірного розподілу 

мікроелементів та інших поживних речовин, що містяться у косубстраті необхідно 

гомогенізувати відходи. При чому перед подачею косубстрату у змішувач його 

також необхідно подрібнювати в окремій дробарці. Раціональним 

співвідношенням жировмісна сировина : косубстрат є 9:1, що дає можливість 

підвищити швидкість утилізації жировмісних відходів та рентабельність процесу; 

6) як косубстрат раціональним є використання посліду, а за його 

відсутності мулу очисних споруд підприємства. Така сировина стабілізує рН та 

забезпечує асоціацію мікроорганізмів необхідними мікроелементами; 
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7) як рідину для доведення вологості сировини до раціонального 

значення для процесу ферментації та утворення біогазу використовувати рідку 

фракцію після стадії дозброджування відходів. вміст сухої органічної речовини в 

реакторі зброджування повинен становити 7,5% ± 0,5 %; 

8) для забезпечення рівномірного надходження поживних речовин до 

мікроорганізмів асоціації в процес зброджування необхідно проводити 

періодичне перемішування протягом 10 хвилин кожні 2 години з частотою обертів 

мішалки 60 об/хв.;  

9) оптимальне значення рН середовища в реакторі повинно знаходитись 

в межах  6,8…7,2; в разі залуговування або закислення середовища необхідно 

стабілізувати його значення стандартними методами, додаючи кислоту або луг; 

10) оскільки використовуються відходи, що містять домішки, які 

впливають на життєдіяльність мікроорганізмів, необхідно визначати їх 

концентрацію в сировині перед початком її надходження до метантенку для 

запобігання перевищення максимальних значень, що не впливають на перебіг 

процесу та вихід метану.    

11) з урахуванням високої енергетичної складової відходів (білки, жири) та 

тривалим терміном їх утилізації необхідно забезпечити двостадійний процес 

зброджування з загальним періодом зброджування не менше 23 діб. Використання 

двостадійного процесу дозволяє підвищити продуктивність мулу в першому 

реакторі та вміст метану в біогазі;  

12) в процесі зброджування необхідно здійснювати наступний контроль: 

-  над вхідною сировиною, що буде зброджуватися; 

- робочого середовища для визначення значення рН та співвідношення 

FOС/TAК (біомаса відбирається через пробовідбірники); 

- рівня сировини в метантенку під час вигрузки / загрузки; 

- температури реактора; 

- тиску біогазу у газгольдері. 

Вказані рекомендації основані на лабораторних та польових дослідженнях 

проведених в ході підготовки дисертації та професійного досвіду дисертантки. 
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6.4 Економічний розрахунок одержання біогазу за запропонованою 

технологією 

 

Розрахунок виходу продуктів при отриманні біогазу з жировмісної сировини 

наведено в додатку Г [174-176]. Розрахунок собівартості одержання біогазу при 

переробці жировмісних відходів шкіряного виробництва наведено в додатку Ґ 

[176-177].  

В табл. 6.1 наведено технічні та економічні характеристики для біогазової 

установки (БГУ), розрахованої для кількості відходів, що утворюються на 

потужностях виробництва заводу «Слава» (м. Васильків).  

Таблиця 6.1 

Технічна характеристика БГУ 

№ 
п/п 

Найменування 
Од. 

вимір. 
Кількість 

1 Метантенки: 
- об’єм метантенка 

- кількість споруд 
- загальний об’єм метантенків 

 
м3 
шт. 
м3 

 
3 717 

5 
18 585 

2 Дозброджувачі: 
- об’єм реактора 

- кількість споруд 
- загальний об’єм дозброджувачів 

 
м3 
шт. 
м3 

 
3 717 

5 
18 585 

3 Загальний об’єм споруд м3 37 170 
4 Температура процесу зброджування °С 40±2 
5 Експлуатаційний  режим роботи БГУ год. 8 040 
6 Добове завантаження субстрату: 

- жировмісних відходів 
- посліду 

т  
1 200 
154 

7 Річне завантаження: 
- жировмісних відходів 
- посліду 

т  
438 000 
56 210 

8 
Продуктивність за біогазом 

3м

рік
 3 328 756,2 
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№ 
п/п 

Найменування 
Од. 

вимір. 
Кількість 

9 
Вихід товарного біогазу 

3м

рік
 2 396 704,5 

10 
Продуктивність за метаном 

3м

рік
 1 830 815,9 

11 
Вихід товарного метану 

3м

рік
 1 318 187,5 

12 
Вихід твердої фракції 

т

добу
 293,260 

13 
Вихід рідкої фракції 

т

добу
 1 173 

14 Собівартість 1 м3 біогазу грн 18,36  
 

Таким чином, собівартість отримання біогазу за умови переробки 438 тис. 

тон жировмісних відходів та 56,21 тис. тон посліду на рік становить 18,36 грн/м3. 

При цьому економія на власні потреби становить 2,99 грн з 1 м3 біогазу, що 

отримується при переробці жировмісних відходів. 

 

Висновки до розділу 

 

Запропоновано технологічне рішення переробки твердих жировмісних 

відходів шкіряного виробництва. Біотехнологія переробки відходів передбачає 

одержання газоподібного енергоносія – біогазу та добрива. 

Обґрунтовано параметри біотехнології отримання біогазу з жировмісних 

відходів шкіряного виробництва при коферментації з послідом при 

співвідношенні косубстратів 9:1, відповідно.  

Запропоновано технологічну та апаратурну схеми технології переробки 

жировмісних відходів шкіряного виробництва з отриманням газоподібного 

енергоносія. Собівартість біогазу залежить від складу сировини, співвідношення 

косубстратів і складає 18,36 грн/м3.  

Запропонована технологія в порівнянні з іншими забезпечує високу 

ефективність зброджування за рахунок використання інертного носія в реакторі, 



186 

 
дозволяє використання косубстратів, що містять антибіотики, не має затрат на 

використання води в технологічному процесі за рахунок використання рідкої 

фракції дігестату. 

Запропоновано рекомендації одержання біогазу при утилізації міздрі на 

заводі «Слава». 
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ВИСНОВКИ 

 

Наукове обґрунтування переробки жировмісної сировини та результати 

експериментальних досліджень дозволяють вирішити важливу науково-

технологічну проблему утилізації жирових відходів шкіряної промисловості з 

одночасним одержанням біогазу та біодобрива, знизити антропогенне 

навантаження на довкілля. 

1. Визначено раціональні параметри процесу анаеробного зброджування 

жировмісних відходів шкіряного виробництва: концентрація субстрату 7,5 ±         

0,5 % за СОР, співвідношення субстрат: інокулят 4:1, що забезпечує рН 

середовища в діапазоні – 6,8–7,3; температура – 40 ± 10С; використання інокуляту 

зі стадії дозброджування, що дозволяє одержати вихід біогазу 84,6 ± 4,2 дм3/г СОР 

з вмістом метану 66 ± 3,3%.   

2. Встановлено діапазони концентрацій хімічних сполук, що 

використовуються в процесі виробництва шкіри та вирощування тварин, що 

призводять до стимулювання або інгібування ферментації жировмісної сировини: 

NаCl - до 3,8 г/дм3 має стимулюючий вплив на вихід біогазу, від 7,6 до 11,4 г/дм3 

знижує вихід біогазу від 25 до 47 %; NаНCO3 при вмісті 3,8 г/ дм3 та антибіотики 

норфлоксацин та тетрациклін при вмісті 2,5 мг/дм3 призводять до інгібування 

процесу метаногенезу.  

3. Визначено характер співвідношення жировмісна сировина/ 

косубстрат та структури косубстрату на вихід біогазу та вміст метану в ньому. 

Встановлено, що за використання косубстрату посліду, який містить усі 

мікроелементи та інші біологічно активні речовини для розвитку асоціації 

мікроорганізмів, вихід біогазу найвищий і складає для співвідношення 1:1 93,9 ± 

4,7 см3/г з вмістом метану 64,3 ± 3,2%. За раціонального співвідношення 

жировмісна сировина/ косубстрат, яке становить 9:1 вихід біогазу становить:  для 

посліду - 84,6 см3/г СОР, для відходів кукурудзи - 68,7 см3/г СОР, для яблучного 

жому - 48,1 см3/г СОР.  
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4. Показано, що використання адаптованої до антибіотиків асоціації 

мікроорганізмів незалежно від їх концентрації сприяє стабілізації процесу та 

підвищенню виходу біогазу на 24,2 – 27,6 % та вмісту метану в біогазі на 10%, при 

чому вихід біогазу залежить від методу адаптації асоціації мікроорганізмів до 

антибіотиків. Визначено, що наявність антибіотиків тетрацикліну та 

норфлоксацину призводить до зменшення кількості видів родини 

Methanosarcinaceae, а у складі адаптованої до норфлоксацину та тетрацикліну 

асоціації переважають метаногени роду Methanobacterium. Збагачення асоціації 

мікроорганізмів такими видами метаногенів призводить до підвищення вмісту 

метану в біогазі до 70 ± 2 % при наявності норфлоксацину, до 67 ± 2 % при 

наявності тетрацикліну, або до 63 ± 2,5 % при наявності двох антибіотиків.  

5. Встановлено, що при раціональних нормах внесення у якості добрива 

відпрацьованої збродженої біомаси при вирощуванні кукурудзи можна повисити 

зростання рослин на 10,53 ± 0,5% при внесенні 2 т/га рідкої фракції та 10,77 ± 0,5% 

при внесенні 15 т/га твердої фракції; при вирощуванні соняшнику (1,5 т/га рідкої 

фракції та 15 т/га твердої фракції) по відношенню до контрольного зразка приріст 

висоти вище на 15,1 ± 0,7%, та 10,1 ± 0,4%, відповідно. 

6. Науково обґрунтовано та запропоновано технологічну та апаратурну 

схеми біотехнології переробки жировмісних відходів  шкіряного виробництва  з 

отриманням біогазу за наявності у їх складі інгібіторів. Розроблену технологію 

апробовано на ТОВ «Слава» (Акт впровадження від 13.01.2020) та впроваджено у 

проектну документацію ДП «Державний будівельний комбінат управління 

справами Апарату Верховної Ради України» (Акт впровадження від 01.11.2019). 
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Додаток Г 

Розрахунок виходу продуктів при отриманні біогазу з жировмісної 

сировини  

Приклад заводу Слава 

Розрахунок добового та річного виходу жировмісних відходів 

Вихід жировмісних відходів залежить від багатьох факторів: виду та віку 

тварин, шкури яких використовуються для виробництва шкіри, кількості 

сировини, що приходить на обробку та технології накопичення і зберігання 

недублених відходів. 

Добовий вихід відходів жировмісної сировини взято на основі статистики 

утворення відходів при виробництві шкіри існуючих заводів. За розрахунковий 

добовий вихід взято максимальну кількість відходів за останні 5 років – 𝑄ж  1200 

тон/добу. Значення СОР жировмісних відходів становить 11,55% (СР=16,6%) для 

відходів заводу Слава (або 1200 ∙ 0,1155 = 138,6 тон СОР жировмісних відходів). 

Річна кількість відходів, що потребує переробки розраховується за формулою: 

𝑄жр 𝑄ж ∙ 365                                                 Г.1 

𝑄жр 1200 ∙ 365 438 000
т

рік
. 

Обрана технологія передбачає використання як косубстрату посліду, СОР 

якого становить 10 % (СР=38,9%), у співвідношенні жировмісні відходи/ послід 

як 9:1. Відносна вологість біомаси, яка подається на зброджування становить 80,9 

%. 

Розрахуємо необхідну кількість посліду: 

9 = 138,6 т, 

1 = 𝑄п, т, 

𝑄п,СОР  
 ∙ ,

 15,4 т СОР посліду. 

Перераховуємо масу посліду на товарний продукт для зброджування 

(СОРпосліду – 10 %): 

10 = 15,4 т, 
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100 = 𝑄п, т, 

𝑄п  
 ∙ ,

 154 т посліду. 

На рік, відповідно, буде зброджуватися: 

𝑄пр 𝑄п ∙ 365                                                 Г.2 

𝑄пр 154 ∙ 365 56 210
т

рік
. 

Визначаємо річну загальну масу біомаси для зброджування: 

∑ 𝑄заг.р 𝑄ж.р 𝑄п.р                                           Г.3 

𝑄заг.р 438 000 56 210 491 210 тонн. 

Визначаємо добову загальну масу біомаси для зброджування: 

∑ 𝑄заг.д 𝑄ж.д 𝑄п.д                                        Г.4 

∑ 𝑄заг.д 1200 154 1354 т/добу.  

Визначення основних параметрів систем анаеробного зброджування 

Основні параметри системи анаеробного зброджування наступні: 

- добова продуктивність реактора за біомасою (разом з косубстратом);  

- добовий обсяг завантаження метантенків;  

- об'єм метантенків БГУ;  

- добовий та річний вихід біогазу; 

- добовий та річний вихід дігестату. 

Добова продуктивність реактора, або його пропускна здатність за кількістю 

біомаси (відходів, що утворюються на виробництві) визначається за формулою: 

𝐺доб.
∑ р

р о
,                                               Г.5 

де 𝐺доб. – добова продуктивність за біомасою, кг/добу;  

∑ 𝑄р – річна кількість біомаси на зброджування, кг;  

tР  – час, за який буде зброджуватись ∑ 𝑄р, tР = 365 діб; 

𝑡о – тривалість обслуговування реактора (ремонт, перевірка), приймаємо 𝑡о= 

30 діб. 
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Тоді: 

𝐺доб.
491 210 000

365 30
1 475 254 кг/добу. 

Добовий обсяг завантаження метантенка дорівнює добовому біомаси (виходу 

недублених відходів шкіряного виробництва) плюс додавання косубстрату 

посліду. Добовий обсяг розраховується за формулою: 

𝑄доб.
ж ∙ заг.р д

б ∙ б
                                                    Г.6 

де 𝑄доб. – добовий обсяг завантаження метантенка, м3; 

𝑊б – відносна вологість біомаси, яка йде на завантаження, 𝑊б  = 80,9 %; 

𝑊б – прийнята відносна вологість біомаси (92 %); 

𝑄заг.р д – добовий вихід відходів на виробництві, кг; 

𝑞б – питома вага 1 м3 біомаси за певної прийнятої вологості 92 %, 𝑞б

1040 кг.  

Добовий обсяг завантаження метантенка становить: 

𝑄доб.
92 ∙ 1 475 254

80,9 ∙ 1040
1613 м . 

Визначення об'єму метантенків, в яких відбуватиметься зброджування всього 

обсягу відходів, що утворюються на виробництві, розраховується за формулою: 

𝑉 доб.∙ ,                                                  Г.7 

де 𝑉  – місткість метантенків, м3; 

𝑄доб. – добовий обсяг завантаження метантенків, м3;  

 –  добова доза завантаження, %,  = 12 % при вологості 92%; 

q – коефіцієнт заповнення біомасою, у межах 0,7-0,95, обираємо q = 0,75.  

Тоді об’єм метантенків, в яких відбуватиметься зброджування всього обсягу 

відходів, що утворюються на виробництві, становить: 

𝑉
1613 ∙ 100

12 ∙ 0,75
17 922 м . 
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З огляду на те, що об’єм метантенків становить 17 922 м3 технологією 

прийнято використання 5 робочих метантенків загальним об’ємом 3 717 м3 та 5 

робочих метантенків-дозброджувачів загальним об’ємом 3 717 м3 Загальна 

кількість резервуарів становить 10 споруд сумарним об’ємом 37 170 м3 

Максимальний вихід біогазу при коферментації відходів і посліду становить 

– 84,6 дм3/1кг СОР (див. розділ 4).  

Крім кількості сухої речовини, суттєвим параметром, який впливає на вихід 

біогазу, є вміст та склад органічної речовини, особливо кількість жирів, білків, 

вуглеводів (табл. 1). 

Таблиця Г.1 

Вихід біогазу і вміст метану (СН4) при метановому зброджуванні [2] 

Назва СН4, % 

Вихід біогазу на 

1 кг розкладеної 

органічної речовини, м3 

Ступінь розкладу 

речовини, % 

Вуглеводи 50-60,0 0,79-0,88 64,0-65,0 

Жири 62,0-72,0 1,12-1,44 69,0-70,0 

Білки 72,0-84,0 1,44-1,58 47,0-48,0 

 

Річний вихід біогазу розраховується за формулою з урахуванням вмісту в  

біомасі сухої органічної речовини: 

𝑉Б 𝑄ж.р. СОР 𝑄п.р. СОР ∙ 𝐾 ∙ 𝜌                          Г.8 

де: 𝑉Б – річний вихід біогазу, м3; 

𝑄ж.р. СОР  та 𝑄п.р. СОР  –  річна кількість сухої речовини з відходів жиру та 

посліду відповідно, кг;  

 – вихід біогазу з 1 кг органічної речовини: 84,6 дм3/1кг СОР (див. розділ 

4);  

K – коефіцієнт зброджування органічної речовини (0,7 з урахуванням 

високого вмісту жирів та стадії дозброджування). 

Звідси: 
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𝑉Б
50 589 000 5 621 000

1000
∙ 0,7 ∙ 84,6 3 328 756,2 м .  

Для подальших обрахунків будемо користуватися виходом газу, який 

обраховується за вмістом сухої органічної речовини. 

Після зброджування біомаси і одержання біогазу, залишається дігестат, який 

розділяють на тверду фракцію і рідку фракцію, кількість яких залежить, як від 

вологості біомаси, що завантажується, так і від способу розділення дігестату. У 

дігестаті зберігаються необхідні для рослин біогенні елементи (N, Р, К) і поживні 

речовини, які перебувають у  доступній для рослин формі, що забезпечує 

підвищену біологічну активність дігестату, як органічного добрива. 

У середньому з 1 кг органічної речовини, ступінь деградації якої становить 

70 %, можна одержати 0,5 кг біогазу, 0,2 кг води і 0,3 кг нерозщепленого залишку 

(твердої фракції). 

Поділ дігестату на тверду і рідку фракції буде здійснюватися з допомогою 

сепаратора (центрифуги). Після сепарації в рідкій фракції сухих речовин (СР) 

міститься не більше, ніж 6 %, а в твердій фракції СР становить 24%. 

Річний вихід твердої фракції визначається за формулою:  

МТ.Ф.р 𝑄б.р ∙
𝑊Р.Ф. 𝑊б

𝑊Р.Ф. 𝑊Т.Ф.
𝜌,                                    Г. 9 

де МТ.Ф.р – річна маса твердої фракції, кг; 

𝑄б.р – річна кількість біомаси, що йде на зброджування, кг; 

𝑊Р.Ф. – вологість рідкої фракції, приймаємо 96 %;  

𝑊б – вологість біомаси що завантажується, приймаємо 92 %;  

𝑊Т.Ф. – вологість шламу, приймаємо 76 %. 

Звідси: 

МТ.Ф.р  491 210 000 ∙
96 92
96 76

98 242 000 кг. 

Відносний вихід твердої фракції: 

МТ.Ф.
МТ.Ф.р ∙ 100

∑ 𝑄б.р
𝜌                                                 Г. 10 
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Звідси:  

МТ.Ф.
98 242 000 ∙ 100

491 210 000
20 %. 

Добовий вихід твердої фракції визначається за формулою: 

МТ.Ф.д
МТ.Ф.р

𝑡 𝑡
, 𝜌                                                   Г. 11 

де tР  – кількість діб у році (365); 

𝑡  – тривалість випуску й обслуговування реактора, діб (у середньому 30 

діб). 

Звідси:  

МТ.Ф.д
98 242 000

365 30
293 259,7 кг. 

Рідка фракція містить значну кількість поживних речовин і буде 

використовуватись як основа для виробництва добрив для теплиць, а також як 

рідке біодобриво для удобрення полів.   

Річний вихід рідкої фракції визначається за формулою: 

МР.Ф.р 𝑄б.р ∙
𝑊б 𝑊Т.Ф.

𝑊Р.Ф. 𝑊Т.Ф.
𝜌                                    Г. 12 

де МТ.Ф.р – річна маса твердої фракції, кг; 

𝑄б.р – річна кількість біомаси, що йде на зброджування, кг; 

𝑊Р.Ф. – вологість рідкої фракції, приймаємо 96 %;  

𝑊б – вологість біомаси що завантажується, приймаємо 92 %;  

𝑊Т.Ф. – вологість шламу, приймаємо 76 %. 

Звідси: 

МР.Ф.р  491 210 000 ∙
92 76
96 76

392 968 000 кг. 

Відносний вихід рідкої фракції: 

МР.Ф.
МР.Ф.р ∙ 100

∑ 𝑄б.р
𝜌                                               Г. 13 

Звідси:  
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МР.Ф.
392 968 000 ∙ 100

491 210 000
80 %. 

12 % рідкої фракції буде йти на розведення біомаси, а саме 392 968 000 ∙

0,12  267 218 240 кг буде доступно для продажу. 

Добовий вихід рідкої фракції визначається за формулою: 

МР.Ф.д
МР.Ф.р

𝑡 𝑡
, 𝜌                                                  Г. 14 

Звідси:  

МР.Ф.д
392 968 000 

365 30
1 173 038 кг. 

Визначення виходу товарного біогазу 

Товарний біогаз – це різниця між загальної кількості біогазу, який отримують 

в процесі анаеробного зброджування, та біогазу, який використовується на 

потреби підтримання роботи БГУ. 

Вихід товарного біогазу залежить від кількості біогазу, який 

використовується для підігрівання зброджуваної біомаси та витрат теплової 

енергії на БГУ, що у свою чергу залежить від періоду року, природно-кліматичних 

умов розміщення та конструкційних особливостей БГУ. 

Кількість теплової енергії, необхідної для підігрівання біомаси визначається 

за формулою: 

. ( )С Q tБГУ Г Р доб     Г.15  

де БГУ
– теплова енергія, необхідна для підігріву біомаси до необхідної 

температури, МДж;  

.QГ Р – річна кількість біомаси, яка йде на зброджування, кг; 

t – різниця температури зброджування і температури вихідної сировини          

( t t tгзбр   )°C, 

С – питома теплоємкість сировини (для жиру 2,1 кДж/(кг∙оС) і 4,19 

кДж/(кг∙оС) для посліду). 
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𝑡збр – залежить від режиму роботи БГУ, а 𝑡г  вихідної біомаси складає у 

теплий період року (245 діб) в середньому +25°С; в холодний – +17°С (120 діб).  

БГУ
визначаємо спочатку окремо для теплого і холодного періоду року за 

формулами:  

𝜀БГУтеп.пер. С ∙ 𝑄б.доб. ∙ 245 ∙ ∆𝑡, 𝜌                          Г.16 

𝜀БГУхол.пер. С ∙ 𝑄б.доб. ∙ 120 ∙ ∆𝑡 𝜌                           Г.17 

𝜀БГУріч. 𝜀БГУтеп.пер. 𝜀БГУхол.пер.𝜌                            Г.18 

Звідси: 

𝜀БГУтеп.пер. 2,1 ∙ 1 200 000 ∙ 245 ∙ 42 25 4,19 ∙ 15 400 ∙ 245 ∙ 42 25

10 764 550 790 кДж, 

𝜀БГУхол.пер. 2,1 ∙ 1 200 000 ∙ 120 ∙ 42 17 4,19 ∙ 15 400 ∙ 120 ∙ 42 17

7 753 578 000 кДж, 

𝜀БГУріч. 10 764 550 790 7 753 578 000   18518128,79 МДж. 

Кількість біогазу, необхідного для підігріву біомаси, визначається за 

формулою: 

𝑄бг
𝜀БГУ 

𝑞
,                                                           Г. 19 

де: 𝑄бг – кількість необхідного біогазу для підігріву біомаси в метантенку, 

м3; 

q – чиста теплотворна здатність біогазу ( q  = 19,8 МДж/ м3 при вмісті метану 

55% [4]). 

Звідси: 

𝑄бг
18518128,79 

19,8
935 259 м . 

Частка біогазу, необхідного для підігріву біомаси, визначається за 

формулою: 

𝜂М
𝑄бг

𝑉Б
,                                                          Г. 20 
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де Qбг – необхідна кількість біогазу для підігріву біомаси, м3;  

𝑉Б – річний вихід біогазу, м3. 

Звідси: 

𝜂М
935 259

3 328 756,2 
0,28 

Максимальний теоретичний коефіцієнт виходу товарного біогазу 

визначається таким чином: 

1К Мтб   Г.21

де Ктб – коефіцієнт виходу товарного біогазу. 

Звідси маємо: 

К б 1 0,28 0,72. 

Вихід товарного біогазу визначають за формулою: 

𝑉ТБ 𝑉Б  ∙ К б                                                     Г. 22 

Звідси: 

𝑉ТБ 3 328 756,2 ∙ 0,72 2 396 704,5 м3. 

Коефіцієнт ефективності БГУ, який характеризує енергетичний і техніко-

технологічний рівень визначається за формулою: 

. .
.

. .

QБГУ повн БГУКеф QБГУ повн


  Г.23

де . .QБГУ повн – повна теплова енергія, яка виробляється БГУ, МДж; 

Визначається наступним чином:  

𝑄БГУ.повн. 𝑉Б  ∙ 19,8 МДж/м ,                                      Г.24 

𝑄БГУ.повн. 3 328 756,2 ∙ 19,8 65 909 372,76 МДж. 

Обраховуємо коефіцієнт ефективності: 

Кеф
65 909 372,76 18518128,79 

50 639 589
0,72. 

 

 

 



230 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Ґ 

Розрахунок собівартості виробництва біогазу при коферментації 

жировмісних відходів шкіряного виробництва з послідом  
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Додаток Ґ 

РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ ПРИ 

КОФЕРМЕНТАЦІЇ ЖИРОВМІСНИХ ВІДХОДІВ ШКІРЯНОГО 

ВИРОБНИЦТВА З ПОСЛІДОМ  

Процес одержання біогазу шляхом зброджування жировмісних відходів 

шкіряного виробництва з послідом птиці утворює складові технології, які 

наведено в табл. Ґ.1. 

Таблиця Ґ.1  

Технічна характеристика БГУ 

Об’єм метантенка, м3 

Кількість споруд, шт 

Загальний об’єм метантенків, м3 

3 717 

5 

18 585 

Об’єм доброджувача, м3 

Кількість споруд, шт 

Загальний об’єм дозброджувачів, м3 

3 717 

5 

18 585 

Загальний об’єм споруд, м3  37 170 

Температура процесу, °С 40±2 

Експлуатаційний  режим роботи БГУ, 

год. 
8 040 

Добове завантаження субстрату, т

- жировмісних відходів 

- посліду 

 

1 200 

154 

Річне завантаження, т 

- жировмісних відходів 

- посліду 

 

438 000 

56 210 

Продуктивність за біогазом, 
3м

рік
 3 328 756,2 
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Вихід товарного біогазу, 
3м

рік
 2 396 704,5 

Продуктивність за метаном, 
3м

рік
 1 830 815,9 

Вихід товарного метану, 
3м

рік
 1 318 187,5 

Вихід твердої фракції, 
т

добу
 293,260 

Вихід рідкої фракції, 
т

добу
 1 173 

Собівартість 1 м3 біогазу, грн 18,36  

 

1. Час експлуатації БГУ за умови безперервного режиму роботи становить, 

год:, 

𝑇 ч. 24 ∙ 𝑡 𝑡                                                  Ґ1 

𝑇 ч. 24 ∙ 365 30 8040 год., 

де 𝑇 ч. – річний період роботи БГУ, год; 

𝑡  – кількість діб у році (365); 

𝑡  – тривалість випуску й обслуговування реактора, діб (у середньому 30 

діб). 

2. Вартість витраченої електричної енергії при виробництві біогазу 

Розрахунок технологічних затрат на виробництво біогазу на кожній стадії 

наведено в табл. Ґ.2.  

Таблиця Ґ.2 

Розрахунок технологічних затрат енергії    

№ 

п/п 

Стадія технологічного 

процесу отримання біогазу з 

енергетичної сировини 

Процес затрати енергії 

Енергетичні 

затрати, 

кВт∙год 

Подрібнення сировини 
Транспортування 

сировини до дробарок 
5,5 х 4 
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№ 

п/п 

Стадія технологічного 

процесу отримання біогазу з 

енергетичної сировини 

Процес затрати енергії 

Енергетичні 

затрати, 

кВт∙год 

Подрібнення 37 х 4 

Транспортування 

подрібненої сировини до 

змішувача 

5,5 х 4 

2
Змішування та гомогенізація 

косубстратів 

Перекачування до 

ємності розчину лугу 
2,1 х 2 

Перекачування затравок 

мікроорганізмів 
2,1 х 2 

Перекачування рідкої 

фракції з КНС 
1,5 х 2 

Перемішування 15 х 2 

Транспортування 

шнековою системою 

загрузки в метантенк 

18,5 х 2 

3Зброджування 
Перемішування 52 х 4 

Контрольні прилади 1,5 х 4 

4Дозброджування 

Перемішування 52 х 4 

Контрольні прилади 0,8 х 4 

Транспортування 

дігестату на сепарацію 
2,1 х 4 

5Сепарація дігестату Сепарація 5,5 

6Сушіння дігестату Сушарка 182 

7Підготовка біогазу Перекачування біогазу 4 

8Зберігання рідкої фракції 
Перекачування рідкої 

фракції з КНС 
1,5 

9Отримання електроенергії  Когенерація 73 
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№ 

п/п 

Стадія технологічного 

процесу отримання біогазу з 

енергетичної сировини 

Процес затрати енергії 

Енергетичні 

затрати, 

кВт∙год 

Теплорозподілення 58 

Трансформаторна  40 

0 

Витрати теплової енергії 

 

- зброджування 

- дозброджування 

587.2 

587.2 

Всього, Рпроц  2 242,4 

 

Визначаємо вартість витраченої електричної енергії при виробництві біогазу: 

( )t t РпроцР ЗЕЛ ЕБ кВт VБ

 
 , Ґ2

де ЕкВт – вартість одного кВт електроенергії для підприємств (взято для 

Київської обл. по цінам ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО») складає 610,08 грн/МВтꞏгод 

або 0,61 грн/кВтꞏгод без ПДВ; 

Рпроц  – сумарна потужність електроустаткування біогазової станції, кВт; 

VБ  – річний вихід біогазу на БГУ, м3; 

tР  – кількість діб у році (365); 

tз  – тривалість випуску й обслуговування реактора, діб (у середньому 30 

діб). 

Звідси: 

ЕЛБ 0,61 ∙
335 ∙ 2242,4
3 328 756,2

0,137 грн/м . 

 

3 Фонд заробітної плати з нарахуваннями при виробництві біогазу 

Кількість працівників приймаємо 6 чоловік (1 технолог, 2 – оператори, 2 – 

інженери-апаратники, 1 – лаборант).  

Заробітна плата персоналу, який обслуговує БГУ наведена в табл. Ґ.3. 
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Таблиця Ґ.3  

Розмір середньомісячної заробітної плати персоналу біогазової станції 

№ 

п/п 
Посада працівника 

 

Ставка 
Кількість 

працівників 

Розмір 

заробітної 

плати 

1 Технолог 1 1 15 000 

2 Оператор 0,5 2 11 000 

3 Інженер-апаратник 0,5 2 9 000 

4 Лаборант 1 1 6 000 

 

За даними наведеними в табл. 2 розраховуємо середньорічний фонд оплати 

праці: 

ЗПр  
𝑁 ЗПТ ЗПО ЗПІ ЗПЛ ФПР

1000
                             Ґ3 

де N  – кількість місяців в році, од.; 

ЗПТ  – заробітна плата технолога, грн; 

ЗПО  – заробітна плата оператора, грн; 

ЗПІ  – заробітна плата інженера-апаратника, грн; 

ЗПЛ  – заробітна плата лаборанта, грн; 

ФПР  – фонд премій та заохочень, грн; 

Звідси середньорічний фонд оплати праці: 

ЗПр  
12 15000 11000 9000 6000 30000

1000
522 тис. грн. 

Собівартість виробництва одного кубічного метру біогазу становить: 

ЗПр
1000 ∙ 522
1473151,7

0,35 грн/м . 

 

4 Вартість органічних добрив 
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Окрім біогазу, в процесі переробки біомаси утворюється дігестат, який 

можна використовувати як біодобриво, на продажі якого можна отримувати 

прибуток. 

Розрахунок прибутку, який отримується при реалізації біодобрив, у 

розрахунку на 1 м3/біогазу, що виробляється, наступний:  

ЕБД ЕТБД ЕРТБ Екг ∙
МТ.Ф.Р

𝑉Б
Екг ∙

МР.Ф.Р

𝑉Б
,                        Ґ. 4 

де ЕБД  – прибуток, який отримується за рахунок реалізації біодобрив, у 

розрахунку на 1 м3/біогазу, що утворюється; 

ЕТБД – прибуток за тверді добрива, ЕРТБ – прибуток за рідкі добрива; 

МТ.Ф.Р – річний вихід твердої фракції,  МР.Ф.Р – річний вихід рідкої фракції; 

Екг – вартість 1 кг біодобрива на ринку України (для рідкого добрива – 1,2 

грн., для твердого – 0,7 грн). 

ЕБД 0,7 ∙
98 242 000
2301799,5

1,2 ∙
267 218 240
2301799,5

29,9 139,3 169,17 грн/м . 

 

5 Собівартість біогазу 

В даному випадку собівартість переробки біомаси на біогаз можна описати 

по формулі: 

 (1 )( )ПБС Ц k k ТОР ЗП ЕЛБ Б Б БО ЗВ ЗГkБ ЗБ




      Ґ.5

де ПБ  – густина переробленої у метантенку біомаси, ПБ = 1,04 т/м3; 

ЗБ  – час утримання біомаси в реакторі під час зброджування, приймаємо 

23 доби (згідно даних наведених в розділі 4); 

kБ  – вихід біогазу за добу із розрахунку на одиницю об’єму, біогазового 

реактора, м3/м3 : 

𝑘Б
𝑉ТБ

335 ∙ 𝑉
                                                  Ґ. 6 



237 

 

𝑘Б
2 396 704,5

335 ∙ 3717
1,92; 

ЦО  – ціна органічних добрив, грн/т (приймаємо по мінімальній ціні 0,7 

грн/кг або 700 грн/т);  

kЗВ  – коефіцієнт, що враховує загальновиробничі витрати, відносних 

одиниць, kЗВ = 0,1; 

kЗГ  – коефіцієнт, який враховує загальногосподарські витрати, відносних 

одиниць, kЗГ =0,05; 

ТОРБ  – відрахування на технічне обслуговування і ремонт біогазової 

станції, ТОРБ = 0,5 грн/м3; 

ЕЛБ  – вартість витраченої електричної енергії при виробництві біогазу, 

ЕЛБ = 0,183 грн/м3;  

ЗПБ  – фонд заробітної плати з нарахуваннями при виробництві біогазу, 

ЗПБ = 0,35 грн/м3; 

Знаходимо собівартість переробки біомаси на біогаз: 

СБ = 
,

, ∙
 ∙ 700 + (1 + 0,1 + 0,05) ∙ (0,5 + 0,183 + 0,35) = 18,36 грн/м3. 

Розраховуємо економію, при використанні надлишку утвореного біогазу на 

власні потреби: 

. .

VтБЕ ЕГ Г куб м VБ
 ,  Ґ. 7

де ЕГ  – прибуток, який отримується за рахунок використання біогазу, що 

утворився, на власні потреби; 

. .ЕГ куб м
– вартість 1 м3 біогазу природного газу для промисловості на ринку 

України (
. .ЕГ куб м

= 4,16 грн, згідно прейскуранту на природний газ із ресурсів 

Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з 1 квітня 2020 року); 
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VБ  – річний вихід біогазу, м3; 

Звідси: 

ЕГ 4,16 ∙
2 396 704,5
3 328 756,2

2,99 грн/м . 

Таким чином, собівартість отримання біогазу становить: 18,36 грн/м3, при 

цьому економія на власні потреби становить 2,99 грн з 1 м3 біогазу, що 

отримується при переробці жировмісних відходів. 
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